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การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขในการท างาน และเพื่อศึกษาวิธีการ 
ขั้นตอนการด าเนินงานสร้างความสุขในการท างานขององค์กรท่ีเขา้ร่วมโครงการถอดรหัส  
องค์กรหลากสุข โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
(Interview) ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์และพนกังานในระดบัปฏิบติัการ โดย
ท าการศึกษาจากองคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการถอดรหสั  องคก์รหลากสุข จ านวน  องค์กร ไดแ้ก่ 
บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั และ บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 

การศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้หค้วามหมายของความสุขในการท างานไวว้า่ หมายถึง การไดท้  างานท่ี
รัก การไดท้  างานท่ีชอบ การมีเพื่อนร่วมงาน หวัหนา้งานท่ีดี ปรึกษาได ้การอยูร่่วมกนัในบรรยากาศ
แบบครอบครัว มีความเป็นกนัเอง ท าใหเ้กิดความรู้สึกอยากมาท างานทุกวนั และยงัรวมไปถึงระบบ
การบริหารจดัการขององคก์รท่ีท าใหบุ้คลากรมีความเช่ือมัน่ในการท างานอีกดว้ย  

ผลการศึกษาความสุขในการท างาน พบวา่ ความสุขในการท างานของบุคลากรองคก์รสร้าง
สุข เกิดจาก  ลกัษณะของงาน สัมพนัธภาพในการท างาน บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานการไดรั้บการสนบัสนุนสวสัดิการขององคก์ร และการไดรั้บการยอมรับทางสังคม 

ผลการศึกษา การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรขององค์กรสร้างสุข พบว่า การ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ประกอบไปด้วย การได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ริหาร
ระดับสูงขององค์กร การมีวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายท่ีเอ้ือต่อการเป็นองค์กรสร้างสุข มี
คณะกรรมการหน่วยงานหรือบุคลากรท่ีดูแลงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรการใช้
แบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นและความตอ้งการของบุคลากรเพื่อน ามาจดักิจกรรมการ
สร้างสุขในองคก์รต่อไป  
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ขอ้เสนอแนะส าหรับองคก์รในการน าไปปฏิบติั คือ วิธีการ และขั้นตอนในการด าเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาวะองค์กรท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ถือไดว้า่เป็นแนวทางหน่ึงในการพฒันาองคก์ร
ให้กบัองคก์รท่ีตอ้งการสร้างเสริมสุขภาวะหรือสร้างความสุขในการปฏิบติังาน แต่การท่ีองคก์รจะ
น าไปปรับใชน้ั้นยงัข้ึนอยูก่บับริบทท่ีแตกต่างกนัไปของแต่ละองคก์ร บางองคก์รอาจไม่จ  าเป็นตอ้ง
มี วิธีการ ขั้นตอน บางประการ ตามผลการศึกษา ทั้งน้ี อาจเพราะบริบทขององค์กรท่ีแตกต่างกนั 
เช่น ประเภทธุรกิจ ขนาดองคก์ร เป็นตน้ ซ่ึงในส่วนขององคก์รท่ีก าลงัอยูใ่นช่วงของการเร่ิมตน้ใน
การสร้างสุขภาวะองค์กรนั้น ให้มุ่งเน้นท่ีการสร้างบรรยากาศ และผูน้ าท่ีเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของ
องค์กร ควรให้ความส าคญักบัการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร โดยการผลกัดนั และสนบัสนุนการ
ด าเนินงาน หรืองานดา้นการสร้างความสุขแก่องคก์รดว้ยตนเอง 
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The objectives of this study was to study work happiness and an approach to build Happy 

Workplace of 102 Happy Workplaces. This was a qualitative research studying two organizations 

of 102 Happy Workplaces, Chaiyaboon Brothers Co., LTD and Nok Airlines Public Company 

Limited as the case studies and gathering the data by interviewing Key informants including the 

executives, human resource staff, and employees of both organizations.   

The definition given to “work happiness ” in this study was happiness at work which 
could be clarified to the meaning of working with love, working with passion, having some good 

colleagues and supervisor to rely on and working together in a family-like or friendly work 

environment. Work happiness motivated employees to go to work every day. Its management 

system also made them trust in work. 

The results revealed that the work happiness in the employee of Happy Workplace was 

caused by job characteristic, working relationship, work environment and atmosphere, perceived 

welfare organizational support and social recognition.  

Moreover, it was found that the operation of creating and promoting Happy Workplace 

included the following: support from the executive of the organization; establishing vision, 

strategy and goal that contribute to Happy Workplace; accreditation of department, committee or 

staff who were responsible for the operation of creating and promoting happy workplace; and 

using questionnaires to gather the opinions and demands of staff for arrangement of the activities 

creating happy workplace in the organization. 
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According to the results, the research was advisable for the organizations to consider the 

importance of being Happy Workplace and the development guideline of the operation of creating 

and promoting happy workplace. However, the application remained dependent on the specific 

contexts of each organization. Some organizations might not need to follow the procedure listed 

in this research exactly, due to the difference of the organizational context such as business type 

or size, etc. In case of the beginning of transformation to be happy workplace, focusing on 

building an organizational culture and environment was important. And the top executive must 

emphasize on this issue throng value and commitment.  
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แกว้พิจิตร และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุดารัตน์ สารสวา่ง ประธานและกรรมการวิทยานิพนธ์ ท่ี
กรุณาให้ค  าปรึกษา ช้ีแนะ และตรวจสอบวิทยานิพนธ์ดว้ยความเมตตา เอาใจใส่ ท าให้วิทยานิพนธ์
ฉบบัน้ีเป็นท่ียอมรับและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และขอขอบพระคุณคณาจารยค์ณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
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มีความรู้ ประสบการณ์ตลอดช่วงเวลาท่ีศึกษา เกิดองคค์วามรู้ใหม่ ๆ และเป็นประโยชน์ในการท า
วิทยานิพนธ์และการด ารงชีวิตต่อไป นอกจากน้ี ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีประจ าคณะทุกท่านท่ีให้
ค  าแนะน า ประสานงาน อ านวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการท าวิทยานิพนธ์ให้ผา่นพน้ไปได้
ดว้ยดี อีกทั้ง ขอกราบขอบพระคุณผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกท่านในการด าเนินการประสานองค์กร ได้แก่ 
องคก์รกลุ่มตวัอยา่งทั้ง  องคก์รท่ีใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือสนบัสนุนและใหข้อ้มูลอนัมีค่าอยา่งยิ่ง
ในการศึกษา  

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา บุคคลผูใ้ห้สติปัญญา ชีวิต อบรมสั่งสอนสร้างจิต
วิญญาณท่ีแข็งแกร่ง หล่อหลอมให้เป็นผูศึ้กษาในวนัน้ี คอยเป็นก าลงัใจ กระตุน้ ผลกัดนั และอยู่
เคียงขา้ง สนบัสนุนผูศึ้กษาจนบรรลุเป้าหมายพบกบัความส าเร็จท่ีงดงาม ผูศึ้กษาขอขอบคุณนางสาว
อริตา พิศาลรัตนคุณ นายณัฐวุฒิ ทสันะธรรม ส าหรับความช่วยเหลือและเป็นก าลงัส าคญัให้เกิด
ความส าเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอบคุณสมาชิกครอบครัวหวงัพลายเจริญสุข ส าหรับก าลงัใจ
อนัดี ขอบคุณกลัยาณมิตรทุกช่วงวยัของชีวิต และ HROD รุ่น  ท่ีคอยส่งเสริม ช่วยเหลือ เป็น
ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั ขอบคุณลมหายใจท่ีท าใหมี้ชีวติด าเนินต่อมองความส าเร็จในวนัน้ี 
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.   ภาพรวมแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นและความตอ้งการ  

 ของบุคลากรจากองคก์รสร้างสุขท่ีใชใ้นการศึกษา 

.   ภาพรวมการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รจากองคก์รสร้างสุขท่ีใชใ้นการศึกษา  

 

 



 

รารบัญาาพ 

 

าาพที ่  ห าิา 

 

 .   สรุปแนวความคิดในการศึกษา   

.   กระบวนการและวธีิการศึกษา   

.   พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร เพื่อนร่วมงาน   

 .   ภาพตวัอยา่งการช่ืนชมบุคลากร ผา่นสังคมออนไลน์    

.   กิจกรรมกีฬาสีตา้นภยัยาเสพติด   

.   กิจกรรม Morning talk   

.   กิจกรรม Birthday Party   

.   ผูศึ้กษาเขา้ร่วมกิจกรรมการอบรมสอนแต่งหนา้ของกลุ่มพนกังานชยับูรณ์ฯ   

.   กิจกรรมนกสนุก    

.   กิจกรรมนกใกลชิ้ด   

.   กิจกรรมนกกลมกล้ิง   

.  กิจกรรมนกขนไก่   

.  การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รของ บริษทั ชยับูรณ์บราเดอร์ส จ ากดั   

 .  การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รของ บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั  

  (มหาชน) 
 .  โมเดลสรุปแนวทางการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร            

 .    แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร     

 



 

บทที ่  

 

บท  ิา 

 

.   ทีส่าแลอแิะ์นดใิการศึกษา 

 

ปัจจุบันสถานประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์กรภาคธุรกิจจะด ารงอยู่ได้ต้องมี
ความสามารถในการพฒันาคนและองคก์รให้ทนักระแสการเปล่ียนแปลงของโลก การท าธุรกิจโดย
มีความรับผิดชอบต่อสังคม การให้ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร จึงมี
ความส าคญัต่อการพฒันาองคก์ร และความย ัง่ยืนของธุรกิจในระยะยาว (อุทยัทิพย ์เจ่ียวิวรรธน์กุล 
และคณะ, : - ) ในการบริหารจดัการองค์กร ทรัพยากรมนุษย ์ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะน า
ความส าเร็จมาสู่องค์กร ดังจะเห็นได้ว่า ปัจจุบนัในเกือบทุกองค์กรมุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากร
มนุษยม์ากข้ึน โดยเน้นในเร่ืองการท างานอย่างมีความสุข เน่ืองจากเม่ือบุคคลมีความสุขในการ
ท างาน ก็จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  จนถึงฉบบัท่ี  (  - ) ท่ีกล่าวถึง การพฒันาท่ีมุ่งเน้นให้คนเป็น
ศูนยก์ลาง โดยเฉพาะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี  ท่ีไดมุ้่งเน้นการสร้างภูมิคุม้กนัในมิติต่าง ๆ โดยใช้
แนวคิดและทิศทางการพฒันาประเทศสู่ความย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อเน่ือง
จากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี  ซ่ึงระบุถึงแนวทางในการพฒันาประเทศท่ีใช้เศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือ 
ช่วยพฒันาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยเน้นในการพฒันาคนให้มีคุณภาพพร้อม
คุณธรรม รอบรู้อย่างเท่าทนัและมีสุขภาวะท่ีดี มีความกินดีอยู่ดี ให้คนไทยมีความสุข (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ) ดงันั้น การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนท างาน จึงเป็นเป้าหมายส าคญัของหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้
คนท างานเป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพและมีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ (ศิรินนัท ์กิตติ
สุขสถิต และคณะ, : )  

แนวทางของแผนพฒันาฯ และสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นแรงผลกัดนัให้ผูศึ้กษา
คน้ควา้ข้อมูลในประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ เก่ียวกับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เพื่อ
เตรียมพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน จากการศึกษาคน้ควา้พบวา่ พนกังานมีความสุขเป็น 
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ปัจจยัท่ีส าคญัต่อความเป็นอยูท่ี่ดีขององคก์ร (Page and Valla-Brodrick, : – ) ความสุข
ในการท างาน ถือเป็นเร่ืองท่ีพึงปรารถนาของคนท างานทุกคน เน่ืองจากมนุษยทุ์กคนต่างก็ตอ้งการมี
ชีวิต ท่ีดี สมบูรณ์ดว้ยปัจจยัส่ี ซ่ึงการท างานเป็นวิธีการอนัดบัแรก ท่ีจะน ามาซ่ึงทรัพยากรเหล่าน้ี 

ดงันั้น   การท างานจึงเป็นส่วนหน่ึงของการด ารงชีวิต แต่สถานการณ์ในปัจจุบนั แสดงให้เห็นว่า 

บุคคลมกัไม่มีความสุขในการท างาน เน่ืองมาจากการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ชัว่โมงการท างานยาวนานมาก
ข้ึน เทคโนโลยีท่ีท าให้บุคคลสามารถท างานไดทุ้กสถานท่ีทุกเวลา ส่ิงเหล่าน้ีท าให้บุคคลขาด
ความสุขในการท างาน ส่งผลต่อองคก์รทั้งในดา้นอตัราการลาออก ประสิทธิภาพการท างานลดลง 

ขวญัก าลงัตกต ่าลง นอกจากน้ี ยงัมีรายงานทางสถิติเก่ียวกบัความเจ็บป่วยท่ีเพิ่มข้ึนของกลุ่มคนท่ี
ท างานในส านักงาน (White collar) และสาเหตุการฆ่าตวัตายอนัเน่ืองมาจากงานก็มีมากข้ึน 

(Moorhead and Griffin, : - ) จึงเป็นเหตุใหก้ระแสการท างานอยา่งมีความสุขในปัจจุบนั
ไดแ้พร่หลายมากยิ่งข้ึน หลายองคก์รเล็งเห็นความส าคญัของพนกังาน สุขภาวะในองคก์ร หรือจะ
เรียกว่า การท างานอย่างมีความสุข ซ่ึงหลกัการสร้างองค์กรแห่งความสุขน้ีเอง ท่ีจะสร้างความ
แตกต่างขององค์กรและจะเป็นจุดแข็งท่ีเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงธุรกิจในอนาคต (ชาญวิทย ์
วสันตธ์นารัตน์, บรรณาธิการ, : )  

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ไดน้ ากรอบแนวคิดดงักล่าวมาส่งเสริมความสุขในท่ีท างาน 
ทั้งน้ีเพราะกรอบแนวคิดดงักล่าวครอบคลุมความสุข ซ่ึงจดัเป็นกลุ่มหลกั ๆ ทั้งส้ิน  ประการ ไดแ้ก่ 
สุขภาพดี (Happy Body), น ้ าใจงาม (Happy Heart), สังคมดี (Happy Society), ผอ่นคลาย (Happy 

Relax), หาความรู้ (Happy Brain), ใจสงบ (Happy Soul), ปลอดหน้ี (Happy Money), ครอบครัวดี 
(Happy Family) (แผนงานสุขภาวะองคก์รภาคเอกชน, ข: - ) ความสุขทั้ง  ประการน้ี อยู่
บนพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงกนั คือเม่ือคนในองคก์รมีความสุข ครอบครัวก็มีความสุข สังคมก็มีความสุข
ไปดว้ย ดงันั้น การท างานอยา่งมีความสุข จึงเป็นส่ิงท่ีบุคลากรทุกคนในองคก์รต่างปรารถนา การ
สร้างสุขภาวะท่ีดีในองคก์ร หรือการเป็นองคก์รแห่งความสุขนั้น ไม่เพียงแต่สร้างความพึงพอใจใน
การท างาน ลดอตัราการขาดงาน และการลาออกแลว้ ยงัเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัของการแข่งขนั
ระหวา่งองคก์ร เพื่อช่วงชิงบุคลากรท่ีมีความสามารถเป็นเลิศ (War of Talent) ให้มาร่วมงานกบั
องค์กร ด้วยเหตุน้ีเอง หลายองค์กรจึงมุ่งเน้นให้ความส าคญักบัความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน 

(Martin, Jones and Callan, : - ) ความรู้สึกมีความสุขกบัการท างานจึงกลายเป็นปัจจยัใน
การบริหารจดัการองคก์รท่ีส าคญั   

การสร้างองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งความสุขจะตอ้งอาศยัทั้งศาสตร์ และศิลป์ในการจดัการ 
เพื่อท าให้บุคลากรในองค์กรตระหนกัถึงความส าคญั และมุ่งมัน่ไปสู่เป้าหมายเดียวกนั มีนโยบาย
และกิจกรรมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม มีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าข้ึน เพื่อให้บุคลากรใน
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องคก์รคิดถึงส่วนรวม สามารถท างานเป็นทีมและสร้างความสุขในการท างานร่วมกนั ตลอดจนเผื่อ
แผค่วามสุขไปสู่ชุมชนรอบขา้งและสังคมส่วนรวม (อุทยัทิพย ์เจ่ียวิวรรธน์กุล และคณะ, : -

) มีองคก์รจ านวนไม่นอ้ยท่ีสร้างวิสัยทศัน์โดยเนน้ “ความสุขในองคก์รเป็นเป้าหมาย” เพราะต่าง
เช่ือว่านั่นเป็นรากฐานส าคญัท่ีท าให้ “ผลผลิตมีคุณภาพ” และคงตอ้งยอมรับว่าพนักงานถือเป็น
หวัใจ และมีส่วนส าคญัท่ีจะช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาให้กบัองค์กร ปัจจุบนัมีองคก์รมากมายท่ีคิด
สร้างสรรค ์พยายามและลงมือท าจริง หลายแห่งประสบความส าเร็จอยา่งน่าภาคภูมิใจ หลายแห่งมี
วิธีการท่ีน่าสนใจและก าลงัช่ืนชมกบัผลท่ีเกิดข้ึนอยา่งไม่คาดถึง หลายแห่งก าลงัเรียนรู้วิธีการ และ
น าไปทดลองใช ้(แผนงานสุขภาวะองคก์รภาคเอกชน, ก: - )  

จากเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมานั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาความสุขในการท างาน และแนวทางการ
สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข โดยสนใจศึกษาองค์กรท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ถอดรหสั  องคก์รหลากสุข ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหวา่งศูนยส์ร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร (Happy 

Workplace) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (จุฑามาศ แกว้พิจิตร, วิชยั อุตสาหจิต และสมบติั กุสุมา
วลี, ) เน่ืองจากองคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ดงักล่าว มีแนวทางผลกัดนัความสุขเป็นนโยบาย
หลกัขององค์กร ซ่ึงตรงกบัวตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ี คือมุ่งศึกษาแนวทางการสร้างองค์กร
แห่งความสุข โดยการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการถอดบทเรียนการสร้างองค์กรแห่งความสุข เพื่อเป็น
ตวัอยา่ง หรือตน้แบบของธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จแลว้ จึงเป็นการดีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืน ๆ จะได้
ท าตามและสามารถใช้ส่ิงท่ีเป็นประสบการณ์ขององค์กรอ่ืนท่ีผ่านมาก่อนเป็นบทเรียน เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาองคก์รต่อไป 

ผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ไม่วา่จะเป็นองค์กรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 
หรือองคก์รทัว่ไป โดยเฉพาะในวงการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ร ผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถ
เป็นแนวทางในการวางรากฐานการสร้างความสุขในการท างาน เพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

การศึกษา “เร่ืองการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร” คร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิด
เก่ียวกบัความสุขในการท างาน รวมทั้งไดศึ้กษาในส่วนของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความสุข
ในการท างาน ซ่ึงประกอบไปด้วย แนวคิดทฤษฏีแรงจูงใจในการท างาน แนวคิดทฤษฏีความพึง
พอใจในการท างาน และแนวคิดทฤษฏีคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยผู ้ศึกษาได้น าแต่ละ
องคป์ระกอบยอ่ยมาสังเคราะห์ เป็นแนวทางในการศึกษาเก่ียวกบัความสุขในการท างาน ประกอบ
ไปดว้ย  มิติ ดงัน้ี 
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)  สภาพแวดลอ้มในงาน (Work Environment) ไดแ้ก่ การบริหารงาน การจ่าย
ค่าตอบแทน ความปลอดภยัในการท างาน และความมัน่คงในงาน เป็นตน้ 

)  คุณลกัษณะของงาน (Work Itself) ไดแ้ก่ งานท่ีทา้ทายความสามารถ การใช้
ความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน และการมีอิสระในการท างาน เป็นตน้ 

)  ผลลัพธ์ท่ีคาดหวงั (Desirable Outcome) ได้แก่ งานประสบผลส าเร็จ 
ความกา้วหนา้ในอาชีพ การพฒันาความสามารถ และความสมดุลในชีวติการท างาน เป็นตน้ 

)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Relationship) ไดแ้ก่ การไดรั้บการยอมรับ ความ 
สัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน เป็นตน้ 

ส่วนแนวคิดท่ีใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรนั้น ผูศึ้กษาได้น าแนวคิด 
Happy Workplace Index หรือ MapHR ของขวญัเมือง แกว้ด าเกิง, ดวงเนตร ธรรมกุล, อจัศรา 
ประเสริฐสิน และจ าเนียร ชุณหโสภาค ( ) มาใช้ในการสร้างแนวค าถามในการศึกษา ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย  มิติ ดงัน้ี 

มิติท่ี   สุขดว้ยการจดัการ 

มิติท่ี   สุขดว้ยบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน 

มิติท่ี   สุขดว้ยกระบวนการสร้างสุข 

มิติท่ี   สุขดว้ยสุขภาพกายและสุขภาพใจ 

มิติท่ี   สุขดว้ยผลลพัธ์องคก์ร 

และจากผลการศึกษา ผูศึ้กษายงัได้แบ่งความสุขในการท างานของบุคลากรออกเป็น                   
 ประเภท คือ 

 .  ความสุขจากลกัษณะของงาน 

 .  ความสุขจากสัมพนัธภาพในการท างาน 

 3.  ความสุขจากบรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 .  ความสุขจากการไดรั้บการสนบัสนุนสวสัดิการขององคก์ร 

 .  ความสุขจากการไดรั้บการยอมรับทางสังคม 
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.   ะตัถขปรอรา ก์ภงาการะนจัย   

. .   เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรในองคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการถอดรหสั 

 องคก์รหลากสุข 

. .   เพื่อศึกษาวธีิการ และขั้นตอนการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รขององคก์รท่ี
เขา้ร่วมโครงการถอดรหสั  องคก์รหลากสุข 

.   ์ าถาสการะนจัย 

. .   ความสุขในการท างานของบุคลากรในองค์กรท่ีเขา้ร่วมโครงการถอดรหัส  
องคก์รหลากสุข คืออะไร 

. .   องค์กรท่ีเขา้ร่วมโครงการถอดรหัส  องคก์รหลากสุข มีวิธีการด าเนินงานสร้าง
ความสุขในการท าใหก้บับุคลากรอยา่งไร 

.   ภงบนภตใิการศึกษา  

. .   ดา้นเน้ือหา ประเด็นท่ีท าการศึกษา คือ ความสุขในการท างานของบุคลากร และการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รขององคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการถอดรหสั  องคก์รหลากสุข  

. .   ดา้นพื้นท่ี ท าการศึกษาองค์กรท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นองค์กรแห่งความสุขจาก
โครงการถอดรหสั 10  องคก์รหลากสุข ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั ชยับูรณ์บราเดอร์ส จ ากดั และบริษทั สาย
การบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นจ านวน  องค์กร ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บขอ้มูล
ระหวา่งเดือนพฤษภาคม – ธนัวาคม  

. .   ด้านเวลาในการศึกษา การศึกษาคร้ังน้ีด าเนินการศึกษาตั้ งแต่ เดือนกันยายน                   
พ.ศ.  – เดือนสิงหาคม  รวมระยะเวลาในการศึกษาทั้งส้ิน  ปี 

.   ปรอโยช กิที่์ าดะ่าจอไดารับ  

. .   เพื่อทราบความสุขในการท างานของบุคลากรในองคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการถอดรหสั 

 องคก์รหลากสุข 

 . .   เพื่อทราบวธีิการ และขั้นตอนการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รขององคก์รท่ี
เขา้ร่วมโครงการถอดรหสั  องคก์รหลากสุข 

. .   ผลของการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาองคก์ร เพื่อการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาวะองคก์ร 
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.   ์ า นิยาสศัพทกนฉพาอ 

. .   ความสุขในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกหรืออารมณ์ทางบวก ในการท างาน ซ่ึง
เกิดจากลกัษณะของงาน สัมพนัธภาพในการท างาน การสนบัสนุนสวสัดิการขององคก์ร การไดรั้บ
การยอมรับทางสังคม รวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างาน น าไปสู่การแสดงออก
ของพฤติกรรมความพึงพอใจในการท างาน และการมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน เป็นตน้ 

. .   การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร หมายถึง วิธีการ และขั้นตอนในการ
ด าเนินงานสร้างความสุขในการท างานขององคก์ร  

. .   องคก์รสร้างสุข หมายถึง องคก์รท่ีใช้ในการศึกษา ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ถอดรหัส  องค์กรหลากสุข เป็นความร่วมมือระหวา่งศูนยส์ร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy 

Workplace) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (จุฑามาศ แกว้พิจิตร, วิชยั อุตสาหจิต และสมบติั กุสุมา
วลี, )  



 

บทที ่  

 

นงกรารแลอาาิะนจยัที่นกีย่ะภางา 

 

การศึกษาเร่ือง การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร: กรณีศึกษา องค์กรสร้างสุข                   
ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา                          
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัความสุขในการท างาน  
. .   ความหมายของความสุขในการท างาน 

. .   แนวคิดความสุขในการท างาน  

. .   การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร 

2.2 งานวจิยัดา้นความสุขในการท างาน 

2.3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขในการท างาน 

2.3.1 ทฤษฎีแรงจูงในการท างาน 

2.3.2 ทฤษฎีความพึงพอใจในงาน 

2.3.3 ทฤษฎีคุณภาพชีวติการท างาน 

2.4 องคก์รสร้างสุข 

2.5 การสรุปแนวความคิดและทฤษฏีในการศึกษา 

.   แิะ์นด์ะาสรขภใิการท าาาิ 

. .   ์ะาสหสายภงา์ะาสรขภใิการท าาาิ 

ความสุข เป็นความรู้สึก หรืออารมณ์ประเภทหน่ึง มีหลายระดบั ตั้งแต่ความสบายใจ
เล็กนอ้ย หรือความพอใจเพลินเพลิน หรือเต็มไปดว้ยความสนุก มีการใชแ้นวความคิดทางปรัชญา 
ศาสนา จิตวิทยา ชีววิทยา อธิบายความหมายของความสุข รวมถึงส่ิงท่ีท าให้เกิดความสุข 
นักวิชาการหลายท่านให้ความหมายและค านิยามของ “ความสุข” ไว้หลากหลาย เ ช่น 
พจนานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ไดใ้หค้วามหมายค าวา่ “สุข” หมายถึง ความสบาย 
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กายสบายใจ มกัใชเ้ขา้คู่กบัค าเป็น เช่น ขอใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข ขอใหเ้ป็นสุข ๆ นะ และเม่ือไม่นานมาน้ี
เชษฐพล มานิตย ์ (2554) นิยามวา่ ความสุข คือ “สภาวะท่ีบุคคลรับรู้ว่าตนเองไดท้  าในส่ิงท่ีตน
ตอ้งการ และท าได้ส าเร็จ มีความเป็นตวัของตวัเอง มีความภาคภูมิใจในการกระท าของตน มี
ความคิดเชิงบวก มีความกระตือรือร้นในการด าเนินชีวติ ท่ีจะน าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี การพฒันาตน 
การมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัคนรอบขา้งและสังคม สามารถด าเนินชีวติอยา่งพอเพียงและมีใจท่ีสงบ”  

ความสุข ถือเป็นส่ิงส าคญั หรือรากฐานของการด าเนินชีวิต เป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการในการ
ด าเนินชีวิต การด าเนินชีวิตของมนุษย์โดยทัว่ไปในปัจจุบนั จึงต้องมีองค์ประกอบท่ีส าคญัคือ 
ความสุขในตนเอง ความสุขในการอยู่ร่วมกนักบัผูอ่ื้น ความสุขในการเรียน และความสุขในการ
ท างาน การประกอบอาชีพ ถือเป็นกิจกรรมส าคญัของการด าเนินชีวิตท่ีใชเ้วลายาวนานกวา่การท า
กิจกรรมอ่ืน ๆ ความสุขในการท างาน จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญของการมีชีวิตท่ีเป็นสุข                    
(เนตรสวรรค ์จินตนาวลี, 2553: 14) เป็นส่วนผสมพื้นฐานของความส าเร็จ ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล 

และระดบัองค์กร โดยเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีจะขบัเคล่ือนความส าเร็จของธุรกิจในองค์กรท่ีประสบ
ความส าเร็จ เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัระหวา่งความสุข ผลผลิต และก าไร 

นอกจากนั้น การท างานอย่างมีความสุข ยงัจะน ามาซ่ึงการอยู่กบัองค์กรนานข้ึน แสดง
ผลงานในระดบัสูง และความส าเร็จตามเป้าหมาย แสดงความคิดในเชิงบวก ท างานนานข้ึนและ
หนักข้ึน ได้รับการเคารพนับถือ และยอมรับจากคนอ่ืน ๆ อัตราการป่วยลดน้อยลง แสดงถึง
ประสิทธิภาพท่ีมีอยู่ และการน าส่ิงใหม่ ๆ เขา้มาแกไ้ข และกลยุทธ์ในการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงลกัษณะ
นิสัยและพฤติกรรมเหล่าน้ี จะท าให้พนักงาน เพื่อนร่วมงาน ทีมงาน หัวหน้างาน และลูกคา้ มี
ความสุขเช่นเดียวกนั (iOpener, 2003 อา้งถึงใน รวมศิริ เมนะโพธิ, 2550) 

ความสุขในการท างาน เกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายอยา่ง ทั้งดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 
ประสบการณ์ แรงจูงใจ ตลอดจนแนวคิดเชิงบวก และแนวคิดเชิงจริยธรรม อีกทั้งความสุขยงัให้
ผลลพัธ์ท่ีดีหลายประการ เช่น สุขภาพดี มีความอ่อนเยาว ์มีอารมณ์ดี เกิดการตดัสินใจท่ีดี และสังคม
เขม้แข็ง (Lyubomirsky, 2001) ความสุขในการท างาน ถือเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของ
บุคคลท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการท างาน หรือประสบการณ์ของบุคคลในการท างาน 
ประกอบดว้ย ความร่ืนรมยใ์นงาน ความพึงพอใจในงาน และความกระตือรือร้นในการท างาน ซ่ึง
สามารถอธิบายไดว้า่ (Warr 1990: 23, อา้งถึงใน รัชนี หาญสมสกุล, 2550: 35) 

1) ความร่ืนรมย์ในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดข้ึนในขณะท างานโดยเกิด
ความรู้สึกสนุกสนานกบัการท างาน และไม่มีความรู้สึกกงัวลใด ๆ ในการท างาน 

2) ความพึงพอใจในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดข้ึนในขณะท างานโดยเกิด
ความรู้สึกเพลิดเพลิน ชอบใจ เตม็ใจ สนใจ มีความถูกใจ และยนิดีในการปฏิบติังานของตน 
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3) ความกระตือรือร้นในการท างาน เป็นความรู้สึกของบุคคล ท่ีเกิดข้ึนในขณะท างาน 
โดยเกิดความรู้สึกวา่อยากท างาน มีความต่ืนตวั ท างานไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว กระฉบักระเฉง 
มีชีวติชีวาในการท างาน 

นอกจากน้ี ไดมี้ผูก้ล่าวถึง ความสุขในการท างาน ท่ีแตกต่างออกไป เช่น Manion (2003)              
กล่าววา่ ความสุขในการท างาน คือ การกระท าท่ีเกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรม การแสดงออก และ
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง มีพลงั มีการแสดงออกไดท้ั้งทางร่างกายและค าพูด การแสดงออก
เต็มไปด้วยพลงั และความต่ืนเตน้ ความสุขในการท างาน เกิดข้ึนเม่ือมีคนมองเห็นคุณค่าในตวั
บุคคล ให้การยอมรับนบัถือ ท าให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจ พึงพอใจท่ีไดป้ฏิบติังาน รู้สึกรักและ
อยากท่ีจะท างานนั้นใหส้ าเร็จไดผ้ลดี 

อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ (2547 อา้งถึงใน กลัยารัตน์ อ๋องคณา, 2549: 4) กล่าววา่ ความสุขในการ
ท างานไม่มีสูตรส าเร็จ แต่ส่ิงท่ีตอ้งมีคือ การมีวินยัในตนเอง ตอ้งรู้จกัตนเอง วา่ชอบอะไร ท าอะไร
แลว้จึงจะมีความสุขเป็นส่ิงส าคญัมากกวา่ รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจจึงส่งผลให้เกิด
ความสุขได ้

จิรา เติมจิตรอารีย ์(2550) กล่าวว่า การมีความสุขกบัการท างาน ได้แก่ การเลือกท างานท่ี
ชอบ หรือการสร้างความพึงพอใจในงานท่ีท า หาวิธีการท างานให้มีความสุข พร้อมทั้งก าหนด
เป้าหมายหลายอย่างภายในขอบเขตท่ีสังคมยอมรับ ตามความสามารถของตนเองและมองเห็น
หนทางไปสู่ความส าเร็จได้ แล้วลงมือปฏิบติัอย่างตั้งใจก็ย่อมจะเกิดความสุข เกิดความปิติจาก
ความส าเร็จในงานตามมา 

แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(2552ข: 17) ไดใ้หค้วามหมายของ องคก์รแห่งความสุข คือ กระบวนการพฒันาคนในองคก์รอยา่งมี
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ขององค์กร เพื่อให้คนมีความพร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลง น าพาองคก์รไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยืน โดยองคก์รแห่งความสุขมีลกัษณะท่ีส าคญัคือ 
คนท างานมีความสุข ท่ีท างานน่าอยู ่และชุมชนสมานฉนัท ์

จากความหมายข้างต้น ผู ้วิจ ัยขอสรุปความหมายของ  “ความสุขในการท างาน” คือ 
ความรู้สึกหรืออารมณ์ทางบวกในการท างาน เป็นสภาวะท่ีบุคคลรับรู้ มองเห็นคุณค่าในตนเองและ
ในส่ิงท่ีกระท า ท าให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจ ซ่ึงแสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการท างาน 
ความพึงพอใจในการท างาน ความผกูพนัในงานท่ีตนท า รวมไปถึง การมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อน
ร่วมงาน น ามาซ่ึงความสุข ความส าเร็จในชีวติการท างาน 
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. .   แิะ์นด์ะาสรขภใิการท าาาิ 

ฟิลดส์ วินเทอร์ ( ) กล่าวถึง ความหมายของ ความสุข วา่คือ “สภาวะท่ีมนุษยต์อ้งการ
ให้คงอยู่กบัตวัเองยาวนานท่ีสุด” นอกจากน้ี เขายงัได้กล่าวว่า ความสุข คือ Happiness ค า ๆ น้ี
ประกอบดว้ยตวัอกัษร  ตวั ไดแ้ก่ 

H = Healthiness หมายถึง การมีสุขภาพท่ีดี ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ สามารถกินอ่ิม นอน
หลบั ร่างกายแขง็แรงเป็นปกติ ใชชี้วติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

A = Abstinence หมายถึง การรู้จกัควบคุมจิตใจตนเอง รู้จกัความพอประมาณไม่
อยากได ้อยากมี อยากเป็นท่ีเกินตวั 

P = Peacefulness หมายถึง ความสงบสุข ซ่ึงความสงบสุขท่ีแทจ้ริงตอ้งประกอบไป
ดว้ย ความสงบสุขภายใน เช่น การท าจิตใจให้สงบ ไม่เครียด เป็นตน้ และความสงบสุขภายนอก 
เช่น ความสงบสุขในครอบครัว ความสงบสุขในสังคม เป็นตน้  

P = Philanthropy หมายถึง การรู้จกัเสียสละให้ทาน ท าบุญ มีความรัก และปรารถนา
ดีต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั 

I = Income หมายถึง การมีรายไดเ้พียงพอต่อการด าเนินชีวิต แต่มีขอ้แมว้า่ตอ้งเป็น
รายไดใ้นทางสุจริต เพราะเงินท่ีไดม้าจากการทุจริตจะน าความทุกขม์าใหใ้นทา้ยท่ีสุด 

N = Niceness หมายถึง ความดีงาม ความอ่อนโยน ความมีมิตรภาพ หรือการเป็นคน
ดีนัน่เอง 

E = Enjoyableness หมายถึง การแสวงหาความนุกสนาน เพลิดเพลิน อาทิเช่น การ
ท ากิจกรรมสันทนาการ การเล่นกีฬา การเดินทางท่องเท่ียว การพบปะเพื่อนฝงู เป็นตน้ 

S = Security หมายถึง การมีสวสัดิภาพในชีวิต มีความมัน่คงปลอดภยั ทั้งในชีวิต
และทรัพยสิ์น ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจ และความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานดว้ย 

S = Sexuality หมายถึง การมีปฏิสัมพนัธ์ทางเพศท่ีดี ซ่ึงนอกจากหมายถึงการมีเซ็กซ์
ท่ีมีความสุขกบัคู่ของคุณแลว้ ยงัหมายรวมถึงการมีความรู้สึกดี ๆ กบัเพศตรงขา้มในลกัษณะท่ียงัไม่
กา้วไปถึงขั้นมีเซ็กซ์ดว้ย 

และ ฟิลดส์ วินเทอร์ ยงักล่าวอีกวา่ หากบุคคลใด H, A, P, P, I, N, E, S และ S มากเท่าไหร่ 
บุคคลนั้นก็จะมีความสุขมากข้ึนเท่านั้น 

แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ไดน้ าเสนอแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ประกอบดว้ย                 
ความสุข 8 ประการ ไดแ้ก่ 
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1) Happy Body: ส่งเสริมสุขภาพของพนกังานใหแ้ขง็แกร่งทั้งกาย และจิตใจ 

2) Happy Heart: กระตุน้ใหเ้กิดความเอ้ืออาทรต่อกนัและกนั 

3) Happy Society: สนบัสนุนให้ความเอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนในสถานท่ีท างาน และท่ีพกั
อาศยั 

4) Happy Relax: ให้พนกังานไดผ้่อนคลายจากความเครียดในการปฏิบติังานดว้ย
กิจกรรมบนัเทิง 

5) Happy Brain: ส่งเสริมให้หาความรู้ พฒันาตนเองตลอดเวลา น าไปสู่การเป็นมือ
อาชีพ และความมัน่คงกา้วหนา้ในการท างาน 

6) Happy Soul: ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ใหมี้ศีลธรรมในการด าเนินชีวติ 

7) Happy Money: สนบัสนุนใหบ้ริหารการใชจ่้ายของตนเอง และมีการออม 

8) Happy Family: ส่งเสริมใหพ้นกังานสร้างครอบครัวท่ีเขม้แขง็ และอบอุ่น 

แนวทางทั้ง 8 ประการ จะก่อใหเ้กิดสุขภาวะท่ีดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
องค์การสามารถน ามาประยุกต์ใช้ โดยการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพการท างาน การมี
ความสุขในท่ีท างานจะท าให้พนักงานมีความสุข  รู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า มี
ความส าคญัต่อองค์กร มีความสัมพนัธ์ท่ีดีในหมู่เพื่อนร่วมงาน มีแรงจูงใจในการท างานมากยิ่งข้ึน
และรู้จกับ าเพ็ญประโยชน์ องค์กรเองก็จะมีบุคลากรท่ีกระตือรือร้น เต็มเป่ียมไปด้วยพลังแห่ง
ความคิด และเพิ่มผลการปฏิบติังาน ซ่ึงความสุขในการท างานนั้น ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก เกิด
บรรยากาศในการท างานท่ีดี ผลกัดนัประสิทธิภาพการผลิตใหสู้งข้ึน ลดปัญหาการขาดงาน ลดอตัรา
การลาออก ท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายในการสรรหาและฝึกอบรมพนักงานใหม่ รวมทั้งการสร้าง
สภาพแวดลอ้มในการท างานให้ดีข้ึน เป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององค์กรและส่งผลต่อสังคม
รอบขา้งใหเ้กิดความสุขดว้ย (แผนงานสุขภาวะองคก์รภาคเอกชน, 2552ข: 1-14) และนอกจากน้ี ยงั
มี โมเดล “เป็น อยู ่คือ” ของ จุฑามาศ แกว้พิจิตร (  อา้งถึงใน จุฑามาศ แกว้พิจิตร, วิชยั อุตสาห
จิต และสมบติั กุสุมาวลี, : - ) ซ่ึงไดน้ าเสนอโมเดล “เป็น อยู ่คือ” เป็นแนวคิดการจดัการ
ความสุข การมองความสุขผ่านมุมมองของนักพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ท่ีค  านึงถึงความสุขของ
พนกังานในองคก์รเป็นหลกั โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความสุข 
วธีิการสร้างความสุขในท่ีท างาน และผลลพัธ์ของการท างานอยา่งมีความสุข ดงัน้ี 
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ส่วนท่ี   บุคคลท่ีมีความสุขในการท างานตอ้งมีความ “เป็น อยู ่คือ” ท่ีเหมาะสมดงัน้ี 

 )  “เป็น” ประกอบดว้ย เป็นตวัตนท่ีแทจ้ริง เป็นสุขทางใจ เป็นคนไดเ้ต็ม
ศกัยภาพ และเป็นคนท่ีครอบครัว สังคม ชุมชนพอใจ 

 )  “อยู”่ ประกอบดว้ย อยูดี่ กินดี อยูอ่ยา่งมี Passion อยูใ่นองคก์รท่ีดีมี
ผูน้  าและเพื่อนร่วมงานดี อยูใ่นต าแหน่ง และอาชีพท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ 

3)  “คือ” ประกอบดว้ย คือผลงานขององคก์ร คือความหวงัขององคก์ร 
และคือภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

ส่วนท่ี   การสร้าง “อยู”่ ซ่ึงสามารถสร้างไดห้ลากหลายวิธีแต่วิธีการท่ีเป็นหัวใจ
หลกั คือ  

1)  การใหเ้กียรติ และใหโ้อกาส  

2)  การส่ือสารอยา่งจริงใจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3)  การพฒันา และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

ส่วนท่ี   ผลของการท างานอย่างมีความสุข นอกจากจะท าให้บุคคลคนนั้น “คือ” 
(บุคคลนั้นตระหนกัวา่ตนเองมีคุณค่า โดยมีผลงาน และเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ร) แลว้ยงัส่งผลให้
ผูน้ าเป็นท่ีรักและศรัทธา องคก์รมีผลงาน และครอบครัวไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ 

โมเดลความสุขน้ี สามารถตอบค าถาม “สุขของคนท างานอยูท่ี่ใด” ไดเ้ป็นอยา่งดีโดย วิชยั 
อุตสาหจิต (  อา้งถึงใน จุฑามาศ แกว้พิจิตร, วชิยั อุตสาหจิต และสมบติั กุสุมาวลี, : - ) 
ไดน้ าเสนอ องคป์ระกอบส าคญั 7 ประการท่ีคนท างานจะรับรู้ได ้ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจยัท่ี 1  พื้นฐานความคิด ความเช่ือ ทศันคติ ปัญญา และการฝึกฝน การรับรู้
ความสุขของคนท างาน มีปัจจยัพื้นฐานมาจากวิธีคิด หรือมุมมองท่ีมีของแต่ละคน บางคนรับรู้
ความสุขท่ีเกิดข้ึนได้จากวิธีคิดของตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ก็สามารถรับรู้ความสุขท่ี
เกิดข้ึนในจิตใจของตนเองได ้

ปัจจยัท่ี 2  ลกัษณะงาน ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงานน้ี สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 

ส่วนคือ ส่วนแรกเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของงานโดยตรง ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ ลกัษณะของงานท่ี
ท าสามารถสร้างแรงจูงใจให้กบัคนท างานได ้ส่วนท่ี  เก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างาน และปัจจยั
สนบัสนุนต่าง ๆ ถือเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ความสุข 

ปัจจยัท่ี 3  หวัหนา้ เพื่อนร่วมงาน ลูกคา้ และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัท่ีเก่ียวกบั
คนเป็นตวัแปรส าคญัอีกตวัแปรหน่ึง ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ความสุขของคนท างาน และอาจกล่าวไดว้า่ 
เป็นตวัแปรท่ีมีความแปรปรวนไม่อยู่น่ิง อนัเป็นผลมาจากพฤติกรรมของคนแต่ละคนท่ีแสดงออก
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มาตามความคิด ความเช่ือ อารมณ์ และความรู้สึกท่ีมีความไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้มท่ีมา
กระทบในแต่ละช่วงเวลา 

ปัจจยัท่ี 4  วฒันธรรมองคก์าร และบรรยากาศในการท างาน วฒันธรรมองคก์าร เป็น
กรอบในการแสดงออกของพฤติกรรมในการท างานของคนในองคก์ร เปรียบเสมือนเป็นมาตรฐาน
กลางท่ีคนส่วนใหญ่ยึดถือปฏิบติั ท าให้ทุกคนสามารถแสดงบทบาทของตนเองในการท างานได้
อยา่งสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัขององคก์าร 

ปัจจยัท่ี 5  รูปแบบการใช้ชีวิต เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะกิจกรรมในการ
ด าเนินชีวติของแต่ละคน ตั้งแต่พฤติกรรมการบริโภคและอุปโภค จนถึงการดูแลสุขภาพกายและใจ
เพราะชีวติของคนท างานไม่ไดมี้แต่มิติเร่ืองงานเพียงอยา่งเดียว หากยงัมีเร่ืองส่วนบุคคลท่ีแต่ละคน
ตอ้งเผชิญในแต่ละวนั รูปแบบการใชชี้วติจึงส่งผลต่อการรับรู้ความสุขของคนท างานดว้ยเช่นกนั 

ปัจจยัท่ี 6  ครอบครัว เป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตของทุก
คนโดยตรง เม่ือเสร็จส้ินภารกิจการงานในแต่ละวนั คนท างานทุกคนกลบับา้น หากครอบครัวของ
คนท างานมีความรักใคร่กลมเกลียว เต็มไปดว้ยความอบอุ่นห่วงใยกนั ก็จะส่งผลให้เป็นพลงัและ
ก าลงัใจท่ีเขม้แขง็ในการท างานของคน ๆ นั้น 

ปัจจยัท่ี 7  สังคม สถานการณ์ และปัจจยัแวดลอ้ม เราอาศยัอยูใ่นสังคมจึงเป็นส่ิงท่ี
หลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีวิถีและความเปล่ียนแปลง เป็นไปในสังคมส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
คนท างานทุกคน รวมถึงสถานการณ์และปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี
และธรรมชาติดว้ย 

ระดับความสุขของคนท างาน เกิดจากการประมวลการรับรู้ในแต่ละปัจจยั ในบางช่วง
บางขณะ คนเราส่วนใหญ่รับรู้ความสุขในการท างานของตนในลกัษณะของการมองภาพรวม โดย
น าระดบัการรับรู้ความสุข จากทุกปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ มาค านวณความรู้สึกเฉล่ียโดยรวม 

. .   การด าน นิิาาิรราาานรรนสรขภาาะองา ก์กร 

ขวญัเมือง แกว้ด าเกิง (  อา้งถึงใน, ขวญัเมือง แกว้ด าเกิง, ดวงเนตร ธรรมกุล, อจัศรา 
ประเสริฐสิน และจ าเนียร ชุณหโสภาค : 52-60) ได้ศึกษาวิจยั และรวบรวมองค์ความรู้ทั้ง
ต่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งประสบการณ์การจดัเวทีแลกเปล่ียน เรียนรู้ระหว่างองค์กรท่ี
ด าเนินกิจกรรมสร้างสุข น าเสนอผูท้รงคุณวุฒิ และน าไปทดลองใช้กบัองค์กรทั้งขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก จ านวน 93 แห่ง น ามาปรับปรุงและพฒันาเป็นชุดดชันีสุขภาวะองคก์ร (Happy 

Workplace Index: HWI) ซ่ึงมีจ  านวนทั้งส้ิน 37 หวัขอ้ยอ่ยแบ่งเป็น 5 มิติ เรียกสั้น ๆ วา่ MapHR 
(ขวญัเมือง แกว้ด าเกิง, ดวงเนตร ธรรมกุล, อจัศรา ประเสริฐสิน, ภทัราวดี มากมี และสิรินธร สิน
จินดาวงศ,์ : 12-22; ขวญัเมือง แกว้ด าเกิง และคณะ, : 52-60) ประกอบดว้ย 
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มิติท่ี 1  สุขดว้ยการจดัการ (M: Management) โดยจะกล่าวถึงระบบและการบริหาร
จดัการท่ีมุ่งเน้นเก่ียวกับการดูแลปัจจยัพื้นฐานในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อนัได้แก่ 

บุคลากร เงิน วสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงอาศยัศาสตร์และศิลป์ในการจดัการระบบต่าง ๆ อาทิ ผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม นโยบายคุม้ครองพนกังาน สวสัดิการพนกังาน การให้รางวลัยกย่องพนกังาน การ
ประเมินผลงานใหเ้ป็นท่ียอมรับ ระบบและกลไกในการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ ตามศกัยภาพ
ของพนกังาน ฯลฯ ท าให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ป พร้อมกบัคุณภาพชีวิตและ
ความสุขร่วมกนัของบุคลากรในองคก์ร ประกอบไปดว้ยดชันีช้ีวดั ดงัน้ี 

1) ระบบบริหารผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามกฎหมายแรงงาน 

2) นโยบายคุม้ครองพนกังานตามกฎหมายแรงงาน 

3) ระบบประเมินผลการปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับ 

4) ระบบการจดัสวสัดิการพนกังานตามกฎหมาย 

5) ระบบการใหร้างวลัยกยอ่งพนกังาน 

6) ระบบและกลไกในการพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพ ตามศกัยภาพของ
พนกังาน 

มิติท่ี 2  สุขดว้ยบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน  (A: Atmosphere & 
Environment) สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท างานเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน หากสภาพแวดลอ้มในการท างานมีความเหมาะสมหรือมี
ความปลอดภยั พนกังานก็จะสามารถท างานไดอ้ยา่งเป็นสุขในทางตรงกนัขา้ม หากสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน ไม่เหมาะสมหรือมีความไม่ปลอดภยัก็บัน่ทอนหรือลดประสิทธิภาพการท างานลง ท า
ใหสุ้ขภาพกายและสุขภาพจิตของพนกังานเส่ือมโทรม เกิดความเครียด มีความขดัแยง้ มีความเส่ียง
ในการเกิดอุบติัเหตุ และโรคจากการประกอบอาชีพ หรือเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ง่ายขึน้ 

ประกอบไปดว้ยดชันีช้ีวดั ดงัน้ี 

1) ภาวะผูน้ าองคก์ร 

2) ผูบ้ริหารเป็นตน้แบบการสร้างสุขในองคก์ร 

3) บรรยากาศในท่ีท างานส่งเสริมความสุขของพนกังาน (อาทิ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล ฯลฯ) 

4) การสร้างเสริมให้เกิดสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี (อาทิ การจดัสถานท่ี
ใหเ้อ้ือต่อการท างาน) 

5) การสร้างเสริมความปลอดภยัในการท างาน 

6) การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองคก์ร 
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7) องคก์รดูแลความสุขของครอบครัวพนกังานเป็นอยา่งดี 

8) การร่วมพฒันาชุมชน สังคม และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

9) การช่วยเหลือพนกังานท่ีทุพพลภาพ/พิการ ใหก้ลบัสู่งาน 

มิติท่ี 3  สุขดว้ยกระบวนการสร้างสุข (P: Process) องคก์รแต่ละแห่งมีสภาพปัญหา
และบริบทท่ีแตกต่างกนัไป หากกิจกรรมท่ีองคก์รคดัเลือกน ามาประยุกต์ใช้มีความเหมาะสมกบั
ลกัษณะและวฒันธรรมขององคก์ร ก็จะสามารถท าให้เกิดสุขไดม้าก-นอ้ย ตามวิธีการออกแบบและ
การสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งกิจกรรม รวมทั้ง การสร้างการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดบั
อยา่งทัว่ถึงเพื่อให้เกิดผลในวงกวา้ง อาทิ การมีผูรั้บผิดชอบการก ากบัดูแลนโยบายองคก์รสร้างสุข 

สร้างช่องทางการส่ือสารเร่ืองการสร้างสุขในองคก์ร เรียนรู้เร่ืองการสร้างสุข สนบัสนุนทรัพยากร 

ให้ความส าคญัเร่ืองสุขภาวะว่าเป็นทุนแบบหน่ึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร และคุณภาพของ
กระบวนการประเมินองคก์รสร้างสุข ประกอบไปดว้ยดชันีช้ีวดั ดงัน้ี 

1) คณะท างาน/ผูรั้บผดิชอบการก ากบัดูแลนโยบาย องคก์รสร้างสุข 

2) การสร้างช่องทางการส่ือสารเร่ืองการสร้างสุขในองคก์ร 

3) การเรียนรู้เร่ืองการสร้างสุขในองคก์ร 

4) การสนบัสนุนทรัพยากรจากองคก์ร 

5) องคก์รใหค้วามส าคญัเร่ืองสุขภาวะวา่เป็นทุนแบบหน่ึง 

6) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสุข 

7) คุณภาพของกระบวนการประเมินองคก์รสร้างสุข 

มิติท่ี 4  สุขดว้ยสุขภาพกายและสุขภาพใจ (H: Health) ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับวา่
สุขภาพกายและสุขภาพใจนั้นเช่ือมโยงกนัเป็นส่ิงเดียวและเป็นส่ิงส าคญัท่ีเก้ือหนุนต่อความสุข
สมบูรณ์และคุณภาพชีวติท่ีดี ผูท่ี้มีสุขภาพกายดี คือ มีร่างกายแขง็แรง สมบูรณ์ ไม่บาดเจบ็หรือ
เจบ็ป่วย มีสุขภาพใจดีคือ จิตใจมีความสุข รู้สึกเบิกบาน อ่ิมเอมใจ มีความพึงพอใจในชีวติ จะ
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในงานประจ าและท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดงันั้น การส่งเสริมสุขภาพ
กายและใจจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับทุกคน หากเรามีกิจกรรมท่ีดูแลสุขภาพทั้งกายและใจใน
ช่วงเวลาการท างานแลว้ก็จะส่งผลดีในเบ้ืองตน้ใหเ้รามีความสุขสมบูรณ์และคุณภาพชีวติท่ีดี 

ประกอบไปดว้ยดชันีช้ีวดั ดงัน้ี 

1) พฤติกรรมเส่ียงดา้นสุขภาพ (การสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา ฯลฯ) 
2) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีใรครอบครัว 

3) การเกิดอุบติัเหตุ/เจบ็ป่วย/เสียชีวติ เน่ืองจากการท างานในสถาน
ประกอบการ 
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4) ร้อยละของวนัลาท่ีพนกังานลา โดยมีสาเหตุจากอุบติัเหตุ อนัเน่ืองจากการ
ท างาน 

5) การออกก าลงักาย 

6) ร้อยละของดชันีมวลกาย (BMI) ของพนกังานท่ีอยูใ่นระดบัปกติ 

7) ระดบัความสุขของพนกังานในองคก์ร 

8) ระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน 

9) ระดบัความเครียดของพนกังาน 

10)  ระดบัความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วม ของคนในองคก์ร 

11)  องคก์รมีระบบดูแลสุขภาพพนกังาน 

มิติท่ี 5  สุขดว้ยผลลพัธ์องคก์ร (R: Result) ในมิติน้ีนั้น จะกล่าวถึงประโยชน์ท่ีได้
จากกิจกรรมสร้างสุข ซ่ึงเกิดผลไดท้ั้งต่อบุคลากรและองคก์ร อาทิ การเพิ่มข้ึนของผลผลิต ลดอตัรา
การเกิดอุบติัเหตุจากการท างานและลดโรคท่ีเกิดจากการท างาน เป็นการลดตน้ทุนการผลิตเน่ืองจาก
อตัราการขาดงานของพนกังานลดลง ท าใหก้ารจดัการทรัพยากรบุคคลดีข้ึนเพราะ รู้วา่จะเลือกคน
ลกัษณะอยา่งไรเขา้มาท างาน ลดอตัราการลาออกจากงาน ลดระดบัของความเครียดของคนท างาน
รวมทั้ง ท าใหภ้าพลกัษณ์ขององคก์รดีข้ึนเน่ืองจากพนกังานมีสุขภาพดีเป็นท่ียอมรับในสังคม ลูกคา้
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของสินคา้และการบริการท่ีเกิดข้ึนจากพนกังานท่ีใหบ้ริการดว้ยความสุข 

ประกอบไปดว้ยดชันีช้ีวดั ดงัน้ี 

1) ความผกูพนัในองคก์ร (ความผกูพนัอนัเหนียวแน่นของความเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนัของสมาชิก ในการเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์รดว้ยความเตม็ใจ) 

2) อตัราการลาออกของพนกังาน 

3) ผลิตภาพแรงงานขององคก์ร 

4) ผลิตภาพรวมขององคก์ร 

เกณฑ์การตรวจสอบแต่ละหัวขอ้ พฒันาข้ึนโดยค านึงถึง “ประโยชน์ท่ีจะท าให้เกิด
กระบวนการสร้างสุขในองคก์รเป็นส าคญั” เน่ืองจากการก าหนดกิจกรรมสร้างสุขมีความแตกต่าง
กนัไปตามบริบทและวฒันธรรมขององคก์ร ผูท่ี้จะก าหนดแนวทางของงานสร้างสุข จึงตอ้งสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในองค์กร เคร่ืองมือชุดน้ี จึงออกแบบให้มีการใช้งาน
ดว้ยการตรวจสอบองคก์รไดด้ว้ยตนเอง  

กล่าวไดว้า่ Happy Workplace Index หรือ MapHR ทั้ง 5 มิติ ช่วยสะทอ้นสภาพ และปัจจยั
การด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงต่อการสร้างความสุขให้เกิดข้ึนอย่างสมดุล และย ัง่ยืนในองค์กร โดย
เคร่ืองมือน้ี ถือเป็นเคร่ืองมือในการพฒันากระบวนการและกิจกรรมท่ีจดัข้ึน ให้เกิดผลต่อการสร้าง
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สุขของบุคลากรในองคก์รอยา่งแทจ้ริง โดยอาศยัหลกัการ แนวคิด เร่ืองอิทธิพลของพหุปัจจยัและ
พหุระดบั ท่ีส่งผลต่อสุขและทุกขข์องคนในองคก์ร ตลอดช่วงเวลางานและการใชชี้วิตภายใตบ้ริบท
และวฒันธรรมท่ีสร้างสมมา อนัเป็นสภาพแวดลอ้มใกลชิ้ด ท่ีมีอิทธิพลต่อการท างานมากท่ีสุด ซ่ึง 
Happy Workplace Index หรือ MapHR น้ี จดัท าข้ึนเพื่อ ใชป้ระโยชน์  ประการ คือ   

1.  เป็นเสมือนกระจกเงา ท่ีช่วยสะทอ้นสภาวะปัจจยัท่ีเก้ือหนุนต่อการสร้างสุขของ
คนในองคก์ร 

2.  ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงและพฒันา 

3.  เป็นเคร่ืองมือใหเ้กิดกระบวนการสร้างสุขท่ีเหมาะสมกบับริบทขององคก์ร 

ถือไดว้า่ Happy Workplace Index หรือ MapHR เป็นแนวทางส าหรับนกัสร้างสุของคก์ร 
และเป็นเสมือนแผนท่ีแสดงเส้นทางการน าองค์กร ไปสู่ความผาสุก ความสุข หรือ Happy 

Workplace ซ่ึงเน้นการพฒันาทุนมนุษย์ อนัเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและส าคญัท่ีสุดขององค์กร เป็น
ก าลงัหลกัในการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่ความมัน่คงและย ัง่ยนื 

.   าาิะนจัยดาาิ์ะาสรขภใิการท าาาิ 

ความสุขในท่ีท างาน (Happy workplace) นบัไดว้า่เป็นเร่ืองท่ีองคก์ารต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้ความสนใจ เพราะถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในองคก์ร รวมถึง
ช่วยใหพ้นกังานมีแรงจูงใจในการท างาน ช่วยเพิ่มผลิตผลขององคก์ร และท าให้องคก์รมีภาพลกัษณ์
ท่ีดีข้ึน โดยมีผูท้  าการศึกษาในเร่ืองดงักล่าวในหลายประเด็น ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา
เก่ียวกับการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ซ่ึงผูศึ้กษาจะน าเสนอผลงานท่ีเก่ียวข้อง
ดงัต่อไปน้ี 

Heylighen ( ) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสุข พบวา่ มี  ปัจจยั คือ 

)  ความมัง่คัง่ ซ่ึงวดัจากก าลงัซ้ือ และความสามารถในการครอบครองวตัถุท่ีตอบ 
สนองความตอ้งการทางพื้นฐานได ้แต่ความมัง่คัง่ช่วยเพิ่มความสุขไดเ้พียงเล็กนอ้ยเท่านั้น  

)  การเขา้ถึงความรู้ ซ่ึงวดัจากการอ่านออกเขียนได ้การส่ือสารและการตอบสนอง
จากความสามารถทางสติปัญญาของตนเอง  

)  การมีอิสระส่วนบุคคล บุคคลจะพึงพอใจนอ้ยลงในสภาพสังคมท่ีจ ากดัอิสรภาพ
ในการท างานหรือใชชี้วิต และจะมีความสุขในสถานท่ีท่ีสามารถควบคุมไดม้ากกวา่ถูกควบคุม แต่
เม่ือรู้สึกถูกควบคุมก็จะกลบัสู่ความตอ้งการทางวตัถุข้ึนมาแทน 

)  ความเสมอภาค กล่าวคือ ผูท่ี้มีต าแหน่งต ่ากว่าจะมีสิทธ์ิในการควบคุมส่ิงต่าง ๆ 
ไดน้อ้ยกวา่ผูท่ี้มีต าแหน่งสูงซ่ึงจะมีสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากกวา่  
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)  สุขภาพแข็งแรง กล่าวคือ บุคคลท่ีมีความสุขมกัจะไม่ค่อยเจ็บป่วย และมีชีวิตท่ี
ยนืยาวมากกวา่ผูท่ี้ไร้ความสุข และพบถึงความสัมพนัธ์เชิงบวกระหวา่งความสุขกบัสุขภาพกาย 

)  สุขภาพจิตดี กล่าวคือ บุคคลท่ีมีความสุข จะเช่ือว่าตนเองสามารถก าหนดชีวิต
ของตนได้ ส่วนบุคคลท่ีไม่มีความสุข จะเช่ือว่าตนเองถูกบังคับให้กระท าตาม และบุคคลท่ีมี
ความสุข จะสามารถฟ้ืนสภาพจิตใจไดเ้ร็ว ใส่ใจความรู้สึกผูอ่ื้น เปิดเผย และตอ้งการตอบสนอง
ความตอ้งการในระดบัประจกัษใ์นตนเอง  

) ต าแหน่งทางสังคม ซ่ึงเป็นความสุขท่ีเกิดจากความสามารถในการควบคุม
สถานการณ์ การมีส่วนช่วยสนบัสนุนผูอ่ื้น บุคคลท่ีมีความสุขในการท างานจะมีต าแหน่งสูงเป็น
ส่วนใหญ่ เช่น ผูเ้ช่ียวชาญและผูจ้ดัการ เน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ี มีความสามารถในการควบคุม
ช้ินงานท่ีท าไดม้ากกวา่การถูกสั่งการจากหวัหนา้งานเพียงอยา่งเดียว 

)  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต คือ ความสุขเกิดจากเหตุการณ์ในชีวิตท่ีน่ายินดี เช่น 
การแต่งงาน การไดเ้ล่ือนต าแหน่งงาน และไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายเขา้มาในชีวติ เช่น อุบติัเหตุ การให้
ออกจากงาน เป็นตน้ บุคคลท่ีมีความสุขจะเช่ือว่าตนเองสามารถก าหนดชีวิตหรือเป้าหมายในชีวิต
ไดแ้มเ้กิดความลม้เหลวข้ึนก็ตาม โดยเช่ือวา่ตนเองสามารถตดัสินใจและควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้

Manion ( ) ไดศึ้กษาความสุขในการท างาน (Joy at work) ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  คน พบวา่ ค าจ  ากดัความของความสุขในการท างาน คือ ผลอนัเกิดจากการ
เรียนรู้จากการท างาน การสร้างสรรคข์องตนเอง ผลจากการประสบความส าเร็จในการท างาน และ
การมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานเพิ่มมากข้ึน ท าให้แสดงอารมณ์ในทางบวก เช่น  ความสุข
สนุกสนาน การแสดงออกโดยการยิม้หวัเราะ น าไปสู่การให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีในท่ีท างาน ท าให้สภาพแวดลอ้มในการท างานน่าร่ืนรมย ์รู้สึกดีต่องานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย มีความผกูพนัในงานและคงอยูใ่นองคก์ารต่อไป ผลจากความสุขในการท างาน คือ 
ผลงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงองคป์ระกอบของความสุขมี  ดา้น ดงัน้ี 

)  การติดต่อสัมพนัธ์ (Connection) หมายถึง การรับรู้ถึงความสัมพนัธ์ของบุคลากร
ในสถานท่ีท างาน มีสัมพนัธภาพท่ีดีจากความร่วมมือช่วยเหลือกนั การสนทนาอย่างเป็นมิตร และ
ความรู้สึกเป็นสุขตลอดจนไดอ้ยูท่่ามกลางเพื่อนร่วมงานท่ีมีความรัก และความปรารถนาดีต่อกนั 

)  ความรักในงาน (Love of the work) หมายถึง การรับรู้ถึงความรู้สึกรักและผกูพนั
อย่างแน่นเหนียวกบังาน รับรู้วา่ตนมีพนัธกิจในการปฏิบติังานให้ส าเร็จ มีความยินดีกระตือรือร้น 
ต่ืนเตน้ ดีใจ เพลิดเพลิน และเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังาน รู้สึกเป็นสุขและภูมิใจในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
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)  ความส าเร็จในงาน (Work achievement) หมายถึง การรับรู้วา่ตนปฏิบติังานได้
บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ไดรั้บมอบหมายให้ท างานท่ีทา้ทายให้ส าเร็จ มีอิสระในการท างาน 
ท าใหรู้้สึกมีคุณค่าในชีวติ เกิดความภาคภูมิใจในการพฒันาส่ิงต่าง ๆ เพื่องานส าเร็จ 

)  การเป็นท่ียอมรับ (Recognition) หมายถึง การรับรู้วา่ตนเองไดรั้บการยอมรับและ
ความเช่ือถือไวว้างใจจากผูร่้วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา 

อรุณวดี คุม้สิริพิทกัษ์ ( ) พบวา่ ความพึงพอใจ หรือความสุขในการท างานเกิดข้ึนจาก
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ความมีอิสระในงานด้านวิธีการท างาน การ
เสริมสร้างอ านาจในงาน (Empowerment) ซ่ึงความสุขในการท างาน ไดส่้งผลต่อพฤติกรรมในการ
ท างานและประสิทธิผลขององค์การ เช่นเดียวกบั Dierendonk ( ) ศึกษาพบว่าลกัษณะงานท่ี
ส่งเสริมใหเ้กิดความสุข คืองานท่ีมีอิสระ งานท่ีทา้ทาย และงานท่ีมีอ านาจตดัสินใจดว้ยตนเอง 

ศูนยเ์ครือข่ายวชิาการเพื่อสังเกตการณ์ และวจิยัความสุขชุมชน ( ) ไดเ้ปิดเผยผลวิจยัเชิง
ส ารวจ เร่ืองความสุขของคนท างาน (Happiness at Workplace) กรณีศึกษา ประชาชนอายุระหวา่ง 

 -  ปี ท่ีท างานในองค์การภาคธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปัจจยั 10 ดา้นไดแ้ก่ 
นโยบาย สภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน หวัหนา้งาน เพื่อนร่วมงาน ความมัน่คง ความกา้วหนา้ สุขภาพ
กายและสุขภาพใจ การใช้เวลางานกบัชีวิตส่วนตวั รูปแบบการใช้ชีวิตในท่ีท างานกบัชีวิตส่วนตวั  
และความรับผิดชอบต่อสังคม พบวา่ ความสุขในการท างานมีค่าต ่ากวา่ความสุขในชีวิต โดยปัจจยั
ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานมีคะแนนสูงสุด ขณะท่ีปัจจยัดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้
มีคะแนนต ่าสุด นอกจากน้ีปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน 3 อนัดบัแรก คือ ความมัน่คงและ
ความกา้วหน้า ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน ประเด็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาน้ี 
คือ ปัจจยัดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานมากท่ีสุด 
แต่กลบัมีค่าคะแนนความสุขต่อดา้นน้ีต ่าท่ีสุด 

เนตรสวรรค์ จินตนาวลี ( ) ได้ศึกษาความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาล จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษา
ความสุขในการท างานของพยาบาลวชิาชีพ ผลการศึกษาพบวา่  

)  พยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาล จงัหวดัสมุทรสาคร มีความสุขในการปฏิบติังาน
อยูใ่นระดบัมาก 

)  พยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาล จงัหวดัสมุทรสาคร ประเภทโรงพยาบาลท่ีสังกดั 
อาย ุประสบการณ์การท างาน แผนกในฝ่ายการพยาบาล สถานภาพสมรสต่างกนั มีความสุขในการ
ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ส่วนรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความสุขในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .  
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)  พยาบาลวิชาชีพท่ีมีคะแนนความสุขในระดับสูงและในระดับต ่ามีมุมมอง
ความสุขในการปฏิบติังาน ดงัน้ี  

( )  ด้านความสุขอันเกิดจากสัมพันธภาพกับบุคลากรในองค์กร เกิดการ
ช่วยเหลือเก้ือกลูระหวา่งผูป้ฏิบติังาน และการท างานเป็นทีม  

( )  ดา้นความสุขอนัเกิดจากความส าเร็จในงาน เกิดจากการไดรั้บมอบหมายงาน
ท่ีตนเองถนดั และมีความสามารถในดา้นนั้นส่งผลใหมี้คุณค่าในตนเอง  

( )  ดา้นความสุขอนัเกิดจากความตระหนกัในคุณค่าของวชิาชีพพยาบาล เกิดจาก
ผูป้ฏิบติัตามมาตรฐานวชิาชีพการพยาบาล  

( )  ดา้นความสุขอนัเกิดจากการเป็นท่ียอมรับทางสังคม เกิดจากการไดโ้อกาส
แสดงความสามารถในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

( )  ดา้นความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนสวสัดิการขององค์กร เกิด
จากไดรั้บการสนบัสนุนสวสัดิการตรงตามความตอ้งการ และความจ าเป็น 

โชติกา ภาษีผล ( ) ศึกษาองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพของ ส.ส.ท. โดยมีการ
ด าเนินการวจิยัเป็น  ระยะ ไดแ้ก่  

ระยะท่ี   การสังเคราะห์ตวับ่งช้ีสภาวะองคก์รแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพของ ส.ส.ท. ระยะท่ี 

 การพฒันาเคร่ืองมือ และเกณฑ์ส าหรับการวดัสภาวะองคก์รแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพของ ส.ส.ท. 

และระยะท่ี  การศึกษาสภาวะองคก์รแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพของ ส.ส.ท. โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้
คือบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ใน ส.ส.ท. ในปี พ.ศ.  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใช้สถิติ
บรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ผลการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะขององค์การ 
ความสุขของบุคลากร และคุณภาพองคก์ารไดรั้บคะแนนความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี
ขอ้สรุป ดงัน้ี 

)  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ พบว่า ปัจจยั
คุณลกัษณะขององคก์ารส่งผลต่อองคก์ารแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
โดยมีอิทธิพลจากคุณลกัษณะขององค์การ ส่งผลทางบวกต่อองค์การแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพใน
ระดับสูง ซ่ึงตวับ่งช้ีท่ีมีความส าคญัสูงและเป็นสาเหตุหลกัท่ีส่งผลต่อองค์การแห่งความสุขท่ีมี
คุณภาพ คือ วฒันธรรมองคก์าร (บริบท) ลกัษณะของงาน (ปัจจยัป้อนเขา้) และการบริหารงานอยา่ง
เป็นระบบ (กระบวนการ) นอกจากน้ี ตวับ่งช้ีท่ีมีความส าคญัสูงและสะทอ้นถึงองคก์รแห่งความสุข
ท่ีมีคุณภาพไดดี้ คือ คุณภาพชีวิตในการท างาน (ผลลพัธ์ดา้นความสุข) และความภกัดีต่อองคก์าร 
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(ผลกระทบดา้นความสุข) ประสิทธิผลของงาน (ผลลพัธ์ดา้นคุณภาพ) และความเจริญกา้วหนา้ของ
องคก์าร (ผลกระทบดา้นคุณภาพ) 

)  ผลการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มบุคลากรท่ีมีความสุขและองค์กรมีคุณภาพ พบว่า
ฟังกช์นัท่ีดีท่ีสุด ใหผ้ลการแบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มบุคลากรท่ีมีความสุขและองคก์ร
ท่ีมีคุณภาพกับกลุ่มบุคลากรท่ีไม่มีความสุขและองค์กรไม่มีคุณภาพ ตัวแปรจ าแนกกลุ่มท่ีมี
ความส าคญัต่อฟังก์ชนัท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มไดดี้  อนัดบัแรกไดแ้ก่ ( ) ลกัษณะของบุคคล ( ) 
ลกัษณะของงาน ( ) วฒันธรรมองค์การ ( ) ความมัน่คงและก้าวหน้าขององค์การและ ( ) การ
บริหารงานอยา่งเป็นระบบ 

ชินกร นอ้ยค ายาง และปภาดา นอ้ยค ายาง ( ) ศึกษาระดบัความสุขในการท างาน และ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นครอบครัว และปัจจยัดา้นองค์การกบั
ความสุขในการท างานของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผล
การศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวก กบัความสุขในการท างานของบุคลากรในองคก์รมี 

 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะงาน ปัจจยั
ดา้นสัมพนัธภาพในท่ีท างาน ปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน ส่วนปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสุขในการท างานของบุคลากรมี  ปัจจยั 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัว  

นอกจากน้ีก็มีการศึกษาด้านการสร้างบรรยากาศการท างานท่ีเต็มไปด้วยความไวว้างใจ 
เช่ือมัน่ มีชีวิตชีวา (Authentizotic Climates) Rego and Cunha ( : - ) ไดเ้สนอ
องคป์ระกอบ  ดา้น เป็นแนวปฏิบติัใหอ้งคก์ารน าไปสร้างความสุขใหก้บัพนกังานและเป็นเส้นทาง
น าไปสู่การเพิ่มผลปฏิบติัการระดบับุคคล คือ การสร้างความสุขในท่ีท างาน (Happiness in the 

Workplace) การสร้างมิตรภาพท่ีดีต่อกนั (Spirit of Camaraderie) การสร้างความสัมพนัธ์เชิงบวก
ระหวา่งผูน้ าและผูต้าม (Positive Leader - Follower Relationship) การสร้างโอกาสส าหรับการ
พฒันาและการเรียนรู้ให้กบัพนกังาน (Opportunities for Learning and Personal Development) การ
สร้างความยุติธรรม (Justice) และรูปแบบลกัษณะงานกบัครอบครัวของพนกังานตอ้งไม่ขดัแยง้กนั 

(Work - Family Conciliation) 
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จากแนวคิดและงานวิจยัดา้นความสุขในการท างาน ท่ีกล่าวไปขา้งตน้สามารถสรุปไดต้าม
ตารางท่ี .  ดงัน้ี 

ตาราาที ่ .  สรุปแนวคิดและผลงานวจิยัดา้นความสุขในการท างาน 

 

Heylighen (1999) Manion (2003) 

1. ความมัน่คง 

2. การเขา้ถึงความรู้ 

3. การมีอิสระส่วนบุคคล 

4. ความเสมอภาค 

5. สุขภาพกายแขง็แรง 

6. สุขภาพจิตดี 

7. ต าแหน่งทางสงัคม 

8. เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวติ 

1. การติดต่อสมัพนัธ์ 

2. ความรักในงาน 

3. ความส าเร็จในงาน 

4. การเป็นท่ียอมรับ 

 

Dierendonk (2 ) Rego and Cunha (2008) 

1. งานท่ีมีอิสระ 

2. งานท่ีทา้ทาย 

3. งานท่ีมีอ านาจตดัสินใจดว้ยตนเอง 

 

 

 

 

 

1. การสร้างความสุขในท่ีท างาน 

2. การสร้างมิตรภาพท่ีดีต่อกนั 

3. การสร้างความสมัพนัธ์เชิงบวกระหวา่ง
ผูน้ าและผูต้าม 

4. การสร้างโอกาสส าหรับการพฒันาและ
การเรียนรู้ใหก้บัพนกังาน 

5. การสร้างความยติุธรรม 

6. รูปแบบลกัษณะงานกบัครอบครัวของ
พนกังานตอ้งไม่ขดัแยง้กนั 

ฟิลดส์ วนิเทอร์ ( ) อรุณวดี คุม้สิริพิทกัษ ์(2545) 

1. Healthiness 

2. Abstinence 

3. Peacefulness 

4. Philanthropy 

5. Income 

6. Niceness 

7. Enjoyableness 

1. บริหารงานแบบมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ 

2. ความมีอิสระในงานดา้นวธีิการท างาน 

3. การเสริมสร้างอ านาจในงาน 
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ตาราาที ่2.1 (ต่อ) 
 

ฟิลดส์ วนิเทอร์ ( ) อรุณวดี คุม้สิริพิทกัษ ์(2545) 

8. Security 

9. Sexuality 

 

ศูนยเ์ครือข่ายวชิาการเพ่ือสงัเกตการณ์และวจิยั              
ความสุขชุมชน (2551) 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ( ) 

.  บริษทั/นโยบาย/ผลิตผล 

2.  สภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน 

3.  หวัหนา้งาน 

4.  ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

5.  ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 

6.  สุขภาพกาย 

7.  สุขภาพใจ 

8.  การแบ่งเวลางานกบัชีวติส่วนตวั 

9.  รูปแบบการใชชี้วติท่ีทางานกบัชีวติส่วนตวั 

. ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

1. Happy Body 

2. Happy Heart 

3. Happy Society 

4. Happy Relax 

5. Happy Brain 

6. Happy Soul 

7. Happy Money 

8. Happy Family 

เนตรสวรรค ์จินตนาวลี (2553) โชติกา ภาษีผล ( ) 
1. สมัพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร  
2. ความส าเร็จในงาน  
3. ความตระหนกัในคุณค่าของวชิาชีพ 

4. การเป็นท่ียอมรับทางสงัคม 

5. การไดรั้บการสนบัสนุนสวสัดิการของ
องคก์ร 

 

1. วฒันธรรมองคก์าร 

2. ลกัษณะของงาน 

3. การบริหารงานอยา่งเป็นระบบ 

4. คุณภาพชีวติในการท างาน 

5. ความภกัดีต่อองคก์าร 

6. ประสิทธิผลของงาน 

7. ความเจริญกา้วหนา้ขององคก์าร 

ชินกร นอ้ยค ายาง และปภาดา นอ้ยค ายาง (2555) วชิยั อุตสาหจิต ( ) 
1. ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ  
2. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์  
3. ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะงาน  
4. ปัจจยัดา้นสมัพนัธภาพในท่ีท างาน  
5. ปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  
6. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

1. พ้ืนฐานความคิดความเช่ือ 

2. ลกัษณะงาน 

3. บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. วฒันธรรมองคก์าร 

5. รูปแบบการใชชี้วติ 

6. ครอบครัว 

7. สงัคม 
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ตาราาที ่2.1 (ต่อ) 
 

ขวญัเมือง แกว้ด าเกิงและคณะ ( )  

1. Management 

2. Atmosphere & Environment 

3. Process 

4. Health 

5. Result 

 

 

ส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร โดยได้น า
แนวคิด แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (MapHR) ของขวญัเมือง แก้วด าเกิง และคณะ 
( ) มาเป็นกรอบในการศึกษา มี 5 มิติ ดงัน้ี  

มิติท่ี 1  สุขดว้ยการจดัการ (M: Management) หมายถึง ระบบและการบริหารจดัการ
ท่ีมุ่งเนน้เก่ียวกบัการดูแลปัจจยัพื้นฐานในดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์อนัไดแ้ก่ บุคลากร เงิน 
วสัดุ อุปกรณ์ ซ่ึงอาศยัศาสตร์ และศิลป์ในการจดัการระบบต่าง ๆ ท าให้องค์กรบรรลุผลตาม
เป้าหมายท่ีวางไวไ้ปพร้อมกบัคุณภาพชีวติ และความสุขร่วมกนัของบุคลากรในองคก์ร 

มิติท่ี 2  สุขดว้ยบรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน (A: Atmosphere & 
Environment) หมายถึง สภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท างาน เป็นองคป์ระกอบส าคญั
ท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน 

มิติท่ี 3  สุขดว้ยกระบวนการสร้างสุข (P: Process) หมายถึง กิจกรรมท่ีองค์กร
คดัเลือกน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบับริบทขององคก์ร เน่ืองจากองคก์รแต่ละแห่งมีสภาพปัญหา และ
บริบทท่ีแตกต่างกนัไป หากกิจกรรมท่ีองคก์รคดัเลือกน ามาประยกุตใ์ชมี้ความเหมาะสมกบัลกัษณะ 
และวฒันธรรมขององค์กรก็จะสามารถท าให้เกิดสุขได้ตามวิธีการออกแบบ และการสร้างความ
เช่ือมโยงระหวา่งกิจกรรม 

มิติท่ี 4  สุขดว้ยสุขภาพกายและสุขภาพใจ (H: Health) หมายถึง การมีร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ และการมีจิตใจท่ีมีความสุข รู้สึกเบิกบาน อ่ิมเอมใจ มีความพึงพอใจในชีวิตจะ
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในงานประจ า และท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

มิติท่ี 5  สุขดว้ยผลลพัธ์องคก์ร (R: Result) หมายถึง การเพิ่มข้ึนของผลผลิต ลดอตัรา
การเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน และลดโรคท่ีเกิดจากการท างาน เป็นตน้ ถือเป็นประโยชน์ท่ีไดจ้าก
กิจกรรมสร้างสุข เกิดผลไดท้ั้งต่อบุคลากรและองคก์ร 



25 

2.3  ทฤษฎทีีน่กีย่ะภางากบั์ะาสรขภใิการท าาาิ 

 

. .   ทฤษฎแีราจูาใิการท าาาิ 

พฤติกรรมในการท างานของบุคคลท่ีจะแสดงออกมานั้น ปัจจยัหน่ึงจะเกิดมาจากแรงจูงใจ
ของแต่ละบุคคล แรงจูงใจในการท างาน ถือเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อผลการปฏิบติังาน เพราะเป็น
ส่ิงท่ีท าให้พนกังานอยากท่ีจะท างาน มีความตั้งใจ เต็มใจในการท างาน ทุ่มเทและใชค้วามพยายาม
ในการท างานให้มีคุณภาพมากข้ึน ดงันั้น แรงจูงใจในการท างานจึงมีความส าคญั เป็นส่ิงท่ีท าให้
บุคคลบรรลุเป้าหมาย ทั้งในชีวิตส่วนตวัและชีวิตในการท างาน โดยแนวคิดเร่ืองแรงจูงใจนั้น ไดมี้
นกัวชิาการหลายท่านท่ีใหค้วามสนใจ ซ่ึงสามารถสรุปค านิยาม ไดด้งัน้ี 

แรงจูงใจ หมายถึง พลังท่ีริเร่ิม ก ากับ ค ้ าจุ ้นพฤติกรรมและการกระท าส่วนบุคคล ซ่ึง
แรงจูงใจจะมีความแตกต่างกนัระหวา่งบุคคล ทั้งน้ีแรงจูงใจของแต่ละบุคคลข้ึนอยูก่บัความรุนแรง
ของความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคล ความตอ้งการท่ีจะมุ่งไปสู่เป้าหมายซ่ึงความตอ้งการคือ
เหตุผลของพฤติกรรมเป็นส่ิงกระตุน้และก าหนดทิศทางของพฤติกรรม (สมยศ นาวกีาร, 2545: 46)   

สุชา จนัทน์เอม ( : 110) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การจูงใจ หมายถึง  
1)  สภาวะท่ีอินทรียถู์กกระตุน้ให้แสดงพฤติกรรมอย่างใดอยา่งหน่ึง เพื่อบรรลุสู่

จุดมุ่งหมายปลายทางท่ีตั้งไว ้  
2)  เป็นพฤติกรรมท่ีสนองความตอ้งการของมนุษย ์และเป็นพฤติกรรมท่ีน าไปสู่

จุดมุ่งหมายปลายทาง  
3)  เป็นพฤติกรรมท่ีถูกกระตุ้นโดยแรงขบัของแต่ละบุคคล มีแนวทางมุ่งไปสู่

จุดมุ่งหมายปลายทางอย่างใดอย่างหน่ึง ท าให้ร่างกายอาจจะบรรลุความประสงค์ และความ
ปรารถนาอนัเกิดจากแรงขบันั้น ๆ ได ้

สิรินทร แซ่ฉัว่ (2553: 42) ไดใ้หค้วามหมายของ แรงจูงใจในการท างาน วา่เป็นการสร้างส่ิง
เร้าส่ิงกระตุน้โนม้นา้วพฤติกรรมจากภายนอกและภายในบุคคล ดว้ยวิธีการจูงใจทั้งเชิงบวกและเชิง
ลบ โดยส่งผลต่อความตอ้งการและความพึงพอใจของบุคคล ซ่ึงจะน าไปสู่ผลปฏิบติังานท่ีดี และ
บรรลุตามเป้าหมายท่ีองคก์ารก าหนด 

แรงจูงใจในการท างาน มีความหมายท่ีเจาะจงมากกว่า กล่าวคือ เป็นการท่ีบุคคลได้มุ่ง
พยายามท่ีประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีองคก์ารนั้นปรารถนา ดว้ยวิธีการพฒันาความรู้ทกัษะ
ตนเอง เพื่อสร้างผลงานท่ีองคก์ารตอ้งการและเป็นกระบวนการของความพยายามต่อบุคคล เพื่อให้
ได้บางส่ิงบางอย่าง เช่น หัวหน้างานตอ้งพยายามโน้มน้าวพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีผลงานท่ี
คุณภาพสูงยิ่งข้ึน ซ่ึงแรงจูงใจนั้นประกอบไปดว้ยส่ิงเร้าหรือความตอ้งการ (Arousal) ทิศทางของ
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พฤติกรรม (Direction) และการด ารงพฤติกรรมนั้นไว ้ (Maintenance) จนกวา่จะประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย (Goal) ท่ีตั้งไว ้(Dubrin, 1994: 93; Greenberg and Baron, 2008: 249) 

จากความหมายขา้งตน้ แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง พลงัท่ีมีอยู่ในตวับุคคลซ่ึงเป็นส่ิง
เร้าท่ีจะกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอยา่งหน่ึงออกมาเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ 
อนัจะน าไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายขององคก์ร 

ในแง่ของการบริหารงาน การจดัการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาท างานเพื่อบรรลุตามวตัถุประสงค์
ขององคก์าร ถือเป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัของผูบ้ริหาร ดงันั้น แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองแรงจูงใจ ถือเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารเขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และพร้อมท่ีจะสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานให้เกิดข้ึน โดยในท่ีน้ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอทฤษฏีแรงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขในการ
ท างาน  ทฤษฏี ดงัน้ี 

. . .   ทฤษฏีล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow (Maslow’s Hierarchy of Needs) 
Maslow (1954: 80-92) เป็นผูว้างรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยม เขาไดพ้ฒันาทฤษฏี

แรงจูงใจโดยอยูบ่นพื้นฐานของความคิดท่ีว่า การตอบสนองแรงขบัเป็นหลกัการเพียงอนัเดียวท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุด ซ่ึงอยูเ่บ้ืองหลงัพฤติกรรมของมนุษย ์Maslow มีหลกัการท่ีส าคญัเก่ียวกบัแรงจูงใจ 
โดยเน้นเร่ืองล าดบัขั้นความตอ้งการ เขาไดต้ั้งทฤษฎีการจูงใจหรือกระตุน้จากความปรารถนาท่ีอยู่
ภายในเพื่อตอบสนองความตอ้งการเป็นล าดบัขั้นความตอ้งการ (Hierarchy of Needs) ซ่ึง
ประกอบดว้ยล าดบัขั้นความตอ้งการ 5 ระดบั คือ 

1)  ความตอ้งการทางดา้นกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการ
ปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิต เพื่อความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร ท่ีอยู่อาศยั 
อากาศ ยารักษาโรค เป็นตน้ ความตอ้งการเหล่าน้ี มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษยทุ์กคน 
จึงตอ้งมีความตอ้งการขั้นแรกท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งการบรรลุใหไ้ดก่้อน 

2)  ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยัมัน่คง (Security Needs) เป็นความ
ตอ้งการด้านความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของตน เช่น ปลอดภยัจากภยนัตรายท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัร่างกาย ปลอดภยัจากภาวะคุกคามความเจ็บป่วยและความสูญเสียความมัน่คงในหน้าท่ีการ
งาน เป็นตน้ 

3)  ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วม
และได้รับการยอมรับจากสังคม ต้องการความเป็นมิตรและความรักจากเพื่อนร่วมงาน โดยมี
ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
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4)  ความตอ้งการการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น (Esteem Needs) เป็นความ
ตอ้งการเก่ียวกบัความมัน่ใจในความรู้ ความสามารถของตนเอง ตอ้งการให้ผูอ่ื้นยกย่องสรรเสริญ
และตอ้งการช่ือเสียงเกียรติยศ 

5)  ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จในชีวิต (Self - Actualization Needs) 

เป็นความตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษย ์ท่ีตอ้งการความส าเร็จในทุกส่ิงตามความนึกคิดของตน ซ่ึง
ตอ้งพิจารณาถึงสมรรถนะท่ีเป็นไปไดก้บัเป้าหมายท่ีตนตอ้งการ เม่ือบุคคลมีการพิจารณาถึงบทบาท
ในชีวิตของตนว่าจะเป็นอยา่งไร บุคคลนั้นจะพยายามผลกัดนัชีวิตให้เป็นไปในทางท่ีดีท่ีสุดตามท่ี
ไดค้าดหมายไว ้

ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow เป็นความตอ้งการของมนุษยท่ี์เรียงเป็น
ล าดบัตามความส าคญั จากความตอ้งการขั้นต ่าไปสู่ความตอ้งการขั้นสูง เม่ือความตอ้งการขั้นแรก
ไดรั้บการตอบสนองแลว้ก็จะเกิดความตอ้งการระดบัท่ีสูงข้ึนตามมา เช่น เม่ือไดรั้บการตอบสนอง
ความตอ้งการทางกายภาพ คือ อาหาร ความตอ้งการขั้นสูงข้ึนก็จะตามมา คือ ความตอ้งการความ
ปลอดภยั การไดรั้บการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น เป็นตน้ 

. . .   ทฤษฏี  ปัจจยัของ Herzberg (Herzberg’s Two-Factor Theory) 
ทฤษฏีแรงจูงใจของ Herzberg เป็นทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับความต้องการของคนใน

องค์การหรือการจูงใจจากการท างาน ซ่ึงค าตอบท่ีได้ก็คือ บุคคลตอ้งการความสุขจากการท างาน 
ทฤษฏีแรงจูงใจของ Herzberg เป็นทฤษฏีการจูงใจจากภายนอก (external motivation) เพราะ
สามารถควบคุมปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะท าให้คนมีความพอใจหรือไม่พอใจในการท างาน โดยปัจจยัท่ี
ส่งผลถึงความพึงพอใจในงานหรือปัจจยัจูงใจ (Motivators) กบัปัจจยัท่ีส่งผลถึงความไม่พึงพอใจใน
งานหรือปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene) นั้นแยกออกจากกนั เป็นปัจจยัท่ีเกิดจาก  กลุ่ม จึงเรียกทฤษฏีน้ี
วา่ ทฤษฎี  ปัจจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจในงาน (Two - Factor Theory of Motivation) (Herzberg, 
Mausner, and Snyderman, : - ; Herzberg, : - ) 

)  ปัจจยัจูงใจ (Motivators Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ืองานท่ีท า
(Job Content) และการปฏิบติังานโดยตรง เป็นปัจจยัท่ีจูงใจบุคลากรให้เกิดแรงจูงใจความพึงพอใจ
และท างานอยา่งมีความสุข น าไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ  

(1)  ความส าเร็จของงาน (Achievement) คือ ความส าเร็จท่ีไดรั้บเม่ือ
ผูป้ฏิบติังานเกิดความรู้สึกวา่ เขาท างานส าเร็จหรือมีความตอ้งการท่ีจะท างานให้ส าเร็จ ส่ิงท่ีจ  าเป็น
นั้นคือ งานนั้นควรเป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถ 

(2)  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) คือ การไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ ไม่วา่จากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อน หรือจากบุคคลภายในหน่วยงาน การยอมรับน้ีอาจ
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อยูใ่นรูปแบบของการยกยอ่งชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลงัใจ หรือการแสดงออกท่ีเป็นการ
ยอมรับในความสามารถเม่ือไดท้  างานอยา่งหน่ึงบรรลุผลส าเร็จ 

(3)  ความกา้วหนา้ในงาน (Advancement) คือ การท่ีบุคคลไดรั้บการ
เล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนในองคก์าร การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม หรือไดรั้บการฝึกอบรม 

(4)  ลกัษณะงาน (Work Itself) คือ งานท่ีน่าสนใจงานท่ีตอ้งอาศยั
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทา้ทายให้ตอ้งลงมือท า หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะซ่ึงบุคคลสามารถกระท า
ไดต้ั้งแต่ตน้จนจบโดยล าพงัแต่ผูเ้ดียว 

(5)  โอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในอนาคต (Possibility of Growth) คือการท่ี
บุคคลมีโอกาสไดก้้าวหน้า ได้รับการแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่ง และไดรั้บความก้าวหน้าในทกัษะ
วชิาชีพ 

(6)  ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึน
จากการไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบไดอ้ยา่งดี โดยไม่มี
การตรวจสอบหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

)  ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene factor) เป็นปัจจยัท่ีอยู่ลอ้มรอบงาน (Job 

Context) ซ่ึงไม่เก่ียวกบัตวังานโดยตรง ปัจจยัสุขอนามยัไม่ใช่ส่ิงจูงใจ แต่ท าให้บุคคลพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจท่ีจะปฏิบติังานได ้ปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่ 

(1)  การบงัคบับญัชา (Supervision) หมายถึง ความสามารถของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงาน และมีความยติุธรรมในการบริหาร 

( )  นโยบายและการบริหาร (Policy and administration) หมายถึง 
ความสามารถในการจดัการและการบริหารองคก์าร ตลอดจนการติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร 

(3)  สภาพการท างาน (Working condition) หมายถึง สภาพในการ
ท างาน ปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือความสะดวกท่ีเหมาะสมทางกายภาพของงาน  เช่น แสง 

เสียง อากาศ ชัว่โมงการท างาน อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ 

(4)  ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (Relations with superiors) 

หมายถึง การติดต่อส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความสัมพนัธ์อนัดี การท างานร่วมกนัดว้ยความ
เขา้ใจ 

(5)  ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Relation with subordinates) 

หมายถึง การติดต่อส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความสัมพนัธ์อนัดี การท างานร่วมกนัดว้ยความ
เขา้ใจ 
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(6)  ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (Relation with peers) หมายถึง 
การติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานดว้ยความสัมพนัธ์อนัดี สามารถท างานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึง
กนัและกนัอยา่งดี 

(7)  สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง ต าแหน่งงานเป็นท่ียอมรับ
นบัถือของสังคมมีเกียรติและศกัด์ิศรี 

(8)  ความมัน่คงในงาน (Job security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคล
ท่ีมีต่อความมัน่คงในการท างาน ความย ัง่ยนืของอาชีพหรือความมัน่คงขององคก์าร 

(9)  เงินเดือน (Salary) หรือค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง 
ผลตอบแทนจากการท างาน ซ่ึงอาจจะเป็นในรูปแบบของค่าจา้ง เงินเดือนหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บจาก
การปฏิบติังาน 

(10)  ชีวิตส่วนตวั (Personal life) หมายถึง ความรู้สึกดีหรือไม่ดีอนั
เป็นผลท่ีไดรั้บจากงานในหนา้ท่ี 

. . .   ทฤษฏีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ McClelland หรือทฤษฏีความตอ้งการ  
ประการ (Three Needs Theory) 

ทฤษฏีน้ี เน้นอธิบายการจูงใจของบุคคลท่ีกระท าการเพื่อให้ได้มาซ่ึงความต้อง
ความส าเร็จ มิไดห้วงัรางวลัตอบแทนจากการกระท าของเขา ซ่ึงความตอ้งการความส าเร็จน้ีในแง่
ของการท างาน หมายถึง ความตอ้งท่ีจะท างานให้ดีท่ีสุด และท าให้ส าเร็จผลตามท่ีตั้งใจไว ้เม่ือตน
ท าอะไรส าเร็จได้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ท างานอ่ืนส าเร็จต่อไป หากองค์การใดท่ีมีพนักงานท่ี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจ านวนมากก็จะเจริญรุ่งเรืองและเติบโตเร็ว  

ในช่วงปี ค.ศ. s นกัจิตวิทยาช่ือ David I. McClelland (quoted in Reeve, 1992) 

ไดศึ้กษาโดยใชแ้บบทดสอบความรู้ของบุคคล (Thematic Apperception Test) เพื่อวดัความตอ้งการ
ของมนุษย ์โดยจากการศึกษาพบวา่ คุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงมีความตอ้งการ
ท่ีส าคญั 3 ประการ ซ่ึงถือเป็นปัจจยัส าคญัในการเขา้ใจถึงพฤติกรรมของบุคคลได ้ดงัน้ี 

)  ความตอ้งการความส าเร็จ (Need for Achievement) เป็นความตอ้งการ
ความส าเร็จในงานท่ีท าจึงท าให้เกิดพลงัขบัเคล่ือนให้เกิดความมุ่งมัน่ทุ่มเทท างานอย่างเต็มท่ี ได้
มาตรฐานคุณภาพงานสูงสามารถแกไ้ขปัญหาในงานไดดี้ และพอใจในการท างานท่ีรับผิดชอบคน
เดียว สามารถท างานท่ียากและทา้ทาย ซ่ึงบุคคลท่ีมีความตอ้งการความส าเร็จในระดบัท่ีสูงมกัจะ
เป็นผูท่ี้มีความสามารถเฉพาะตวัจึงอาจไม่สามารถเป็นผูบ้ริหารท่ีดีได ้เน่ืองจากผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้ง
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น เนน้ใหผู้อ่ื้นมีส่วนร่วมและตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์สูง 
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)  ความตอ้งการอ านาจ (Need for Power) เป็นความตอ้งการมีอิทธิพลหรือ
ควบคุมพฤติกรรมผูอ่ื้น หรือจูงใจให้ผูอ่ื้นมีพฤติกรรมท่ีตนตอ้งการ ซ่ึงความตอ้งการในอ านาจแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 แบบ คือ ความตอ้งการอ านาจเพื่อตนเอง หมายถึง การใชอ้ านาจเพื่อควบคุมใชป้ระโยชน์
จากคนอ่ืนเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และความตอ้งการอ านาจเพื่อส่วนรวม คือ การใชอ้ านาจเชิง
สร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์ขององคก์ารหรือส่วนรวมและเพื่อตอ้งการใหส้ังคมยอมรับและช่ืนชม 

)  ความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์ (Need for Affiliation) เป็นความตอ้งการมี
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น ตอ้งการเพื่อนและมนุษยสัมพนัธ์ บุคคลท่ีมีความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์ใน
ระดบัสูงจะท างานร่วมกบัคนอ่ืนไดดี้ เป็นมิตร มีความร่วมมือท่ีดี และหลีกเล่ียงความขดัแยง้ แต่
บุคคลท่ีมีความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์ในระดบัสูงมกัจะไม่ค่อยประสบความส าเร็จในการบริหารมาก
นกั เพราะการมุ่งมนุษยสัมพนัธ์จะท าใหเ้กิดความยุง่ยากในการตดัสินใจ เช่น การเกรงใจกนั เป็นตน้ 

McClelland ยงักล่าวอีกวา่ความตอ้งการทั้ง  ดา้นสามารถเกิดข้ึนไดใ้นเวลาเดียวกนั 
โดยสัดส่วนในแต่ละดา้นจะแตกต่างกนั 

จากทฤษฏีแรงจูงใจในการท างาน สามารถสรุปเป็นปัจจยัในตารางท่ี .  ดงัน้ี 

ตาราาที ่ .  สรุปแนวคิดและทฤษฏีแรงจูงใจในการท างาน  
 

Maslow (1954) McClelland 

1. ความตอ้งการดา้นร่างกาย 

2. ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั 

3. ความตอ้งการทางสงัคม 

4. ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ 

5. ความตอ้งการประสบความสาเร็จสูงสุดในชีวติ 

1. ความตอ้งการประสบความส าเร็จ 

2. ความตอ้งการในอ านาจ 

3. ความตอ้งการมีความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

 

Herzberg (1991)  

1. ปัจจยัสุขอนามยั 

2. ปัจจยัจูงใจ 

 

จากทฤษฎีแรงจูงใจในการท างานดงักล่าว ผูว้จิยัไดส้รุปเป็น  องคป์ระกอบยอ่ย เพื่อใชใ้น
การศึกษาปัจจยัการสร้างความสุขในการท างานดงัน้ี 

1. ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

2. ความตอ้งการในอ านาจ 

3. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

4. ความมัน่คงในงาน 
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5. ความกา้วหนา้ในงาน 

6. ความส าเร็จของงาน 

7. ลกัษณะงาน 

8. การบงัคบับญัชา 

9. นโยบายและการบริหาร 

10.  เงินเดือนหรือค่าตอบแทน 

11.  ชีวติส่วนตวั 
 

. .   ทฤษฎี์ ะาสพาึพงใจใิการท าาาิ 

ความพึงพอใจในการท างาน ถือเป็นทศันคติดา้นบวกของมนุษย ์เป็นความรู้สึกท่ีดีต่อการ
ปฏิบติังาน บุคคลท่ีมีความพึงพอใจในการท างาน มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานท่ีท า ส่ิง
เหล่าน้ีย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน อนัส่งผลต่อความส าเร็จต่อตวับุคคล
และองค์การอีกด้วย ความพึงพอใจในการท างาน เป็นเร่ืองท่ีได้รับความสนใจมาก ทั้ งจาก 
นกัวชิาการ และนกับริหารงาน ซ่ึงไดใ้หนิ้ยามของความพึงพอใจ สรุปไดด้งัน้ี 

Shelly (1975) ไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างาน โดยสรุปวา่ ความพึง
พอใจในการเป็นความรู้สึก  แบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและทางลบ ความรู้สึกทางบวก
จะเป็นความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้มีความสุข และความสุขน้ีมีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกอ่ืน ๆ 
ซ่ึงความรู้สึกทางบวกและความสุขมีความสัมพนัธ์กันอย่างซับซ้อน ระบบความสัมพนัธ์ของ 
ความรู้สึกทางบวก ความรู้สึกทางลบ และความสุขน้ี เรียกว่า ความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะ
เกิดข้ึนเม่ือระบบความพึงพอใจ มีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ โดยส่ิงท่ีท าให้เกิดความพึง
พอใจของมนุษยไ์ดแ้ก่ ทรัพยากร (Resource) หรือส่ิงเร้า (Stimulus) ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดม้าก
ท่ีสุด เม่ือมีทรัพยากรทุกอยา่งท่ีเป็นท่ีตอ้งการครบถว้น  

Locke (1976) กล่าววา่ ความพึงพอใจในงาน คือความรู้สึกยินดี หรืออยูใ่นสภาวะอารมณ์
ทางบวก ซ่ึงเป็นผลจากการประเมินของบุคคลต่องานหรือประสบการณ์ในการท างานของบุคคลนั้น
โดยความพึงพอใจในงานของแต่ละบุคคลมีระดบัท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีบุคคลพิจารณา 

ความพึงพอใจในงาน เป็นความรู้สึกนึกคิด หรือเจตคติของบุคคลท่ีแสดงถึงความพึงพอใจ
ต่องาน (สุทธิลกัษณ์ แจ่มใส, 2546: 12) มีผลต่อความส าเร็จของงานและองคก์าร รวมทั้งความสุข
ของผูท้  างานดว้ย ส่งผลท าให้ผลปฏิบติังานสูงข้ึน อตัราการขาดงานและการลาออกจากงานก็ลดลง 
และความรู้สึกพึงพอใจนั้นสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาตามสถานการณ์ (ปรียาพร วงศอ์นุตร
โรจน์, 2543: 124) 
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จินตนา ถนอมเผา่ (2550: 41) กล่าววา่ ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือ
ความรู้สึกดา้นบวกของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีปฏิบติั ซ่ึงเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองดา้นเงินเดือน 
และสวสัดิการ โอกาสความกา้วหนา้ในการงาน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบั
ผูร่้วมงาน สถานะของอาชีพ นโยบายของหน่วยงาน สภาพการท างาน ความเป็นอยู่ส่วนตวั ความ
มัน่คงในงาน และการปกครองบงัคบับญัชา ท าใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน 

จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้่า ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึกดา้นบวกของ
บุคคลท่ีมีต่องาน เกิดจากปัจจยัแวดลอ้มท่ีเขา้มากระทบต่อบุคคล ซ่ึงส่งผลต่อการปฏิบติังานและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยในท่ีน้ีผูว้จิยัไดน้ าเสนอแนวคิดและทฤษฏีความพึงพอใจในงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขในการท างานดงัน้ี 

Vroom ( : 105-159) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานของบุคคล ผลการศึกษา
พบวา่องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานมี  ดา้น ไดแ้ก่ 

1)  การนิเทศงานจากผูบ้งัคบับญัชา (Supervision) ไดแ้ก่ การสอนงาน ผูบ้งัคบับญัชา
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและมีทศันคติท่ีดีต่อพนกังาน การตดัสินใจท่ีใหพ้นกังานมีส่วนร่วม เป็นตน้ 

2)  กลุ่มผูร่้วมงาน (The work group) คือ การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 
ซ่ึงการเป็นสมาชิกในกลุ่มท่ีท างานท่ีดีก็ถือเป็นรางวลัท่ีดีส าหรับมนุษย ์ซ่ึงเป็นสัตวส์ังคมท่ีตอ้งการ
อยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม 

3) ลกัษณะงาน (Job content) ไดแ้ก่ ระดบัค่างานท่ีรับผิดชอบ (Job Level) 

ลกัษณะเฉพาะของงาน (Specialization) ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ทกัษะความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นและ
การมีอ านาจควบคุมกระบวนการท างาน เป็นตน้ 

4)  ค่าจา้ง (Wages) หมายถึง การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบังานท่ีรับผิดชอบ
เพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ 

5)  โอกาสกา้วหนา้ (Promotional opportunities) คือ การไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งนั้น 
เก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บค่าจา้ง อ านาจหนา้ท่ี และสถานะทางต าแหน่งในองคก์ารท่ีดีข้ึน 

6)  ชัว่โมงการท างาน (Hours of work) กล่าวคือ ชัว่โมงการท างานท่ีมากเกินไปนั้น
จะกระทบต่อการใช้เวลาว่างของพนักงานในการพกัผ่อนจากการท างาน รวมทั้งการใช้เวลากับ
ครอบครัว เพื่อนฝงู และงานอดิเรกส่วนตวั 

นอกจากน้ียงัมีการศึกษาของ Locke (1976) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในงาน โดยได้
เสนอองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานไว ้8 ดา้น คือ 

1)  งาน (Work) เป็นองคป์ระกอบอนัดบัแรกท่ีจะท าให้คนพอใจหรือไม่พอใจ หาก
บุคคลนั้นชอบงานและมีความสนใจก็จะมีความพึงพอใจในงานสูงเป็นทุนอยู่แล้ว นอกจากน้ี
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ลักษณะงานท่ีท้าทาย มีโอกาสเรียนรู้ส่ิงใหม่ งานท่ีต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์  งานมีความ
หลากหลาย รวมทั้งระดบัความยากง่ายของงาน และปริมาณงานตอ้งเหมาะสมกบัความสามารถและ
เวลาของบุคคล งานท่ีมีโอกาสประสบความสาเร็จ และงานท่ีบุคคลสามารถควบคุมกระบวนการ
ท างานของตนเองไดก้็จะท าใหบุ้คคลรู้สึกตอ้งการท างานมากข้ึน 

2)  ค่าตอบแทน (Pay) คือ การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ซ่ึงตอ้งมีความยุติธรรม
และเท่าเทียมกนัระหวา่งบุคคลท่ีมีงานประเภทเดียวกนัและมีคุณสมบติัแบบเดียวกนั นอกจากเงิน
จะสามารถตอบสนองความตอ้งการทางกายภาพแลว้ เงินยงัเปรียบเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของการ
ประสบความส าเร็จ สถานภาพและการไดรั้บการยอมรับอีกดว้ย 

3)  ความกา้วหน้าในงาน (Promotion) ในการท างานทุกคนมกัคาดหวงัการเล่ือน
ต าแหน่งสูงข้ึน เป็นความพึงพอใจท่ีคลา้ยกบัการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

4)  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Verbal Recognition) การยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา
และเพื่อนร่วมงานเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ เพราะเป็นการไดรั้บความเช่ือถือ การ
ไดรั้บการยกยอ่งและความเคารพนบัถือแก่ผูท่ี้ประสบความส าเร็จ 

5)  สภาพการท างาน (Working Conditions) ไดแ้ก่ ชัว่โมงการท างาน ช่วงเวลาพกั 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างาน อุณหภูมิ อากาศถ่ายเท สภาพหอ้งท างาน และสถานท่ีท างานอยูใ่กลท่ี้พกั
มีส่วนท าใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกอยากท างาน 

6)  ตวับุคคล (Self) เช่น ทศันคติ ประสบการณ์ในงาน ความสามารถในการรับแรง
กดดนัได ้การรับมือกบัความขดัแยง้ การยอมรับฟังค าวจิารณ์จากผูอ่ื้นได ้เป็นตน้ 

7)  ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Supervisors, Co-workers and 

Subordinates) กล่าวคือ การท างานร่วมกนัดว้ยมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความสุภาพ การช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และการมีส่วนร่วมในงาน 

8)  องคก์ารและการจดัการ (Company and Management) คือ การมีนโยบายท่ีชดัเจน
ดา้นการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ หรือเกณฑ์ในการเล่ือนต าแหน่ง สภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ บทบาทในงานท่ีมีความชดัเจน เป็นตน้ 

และ Beck (2004: 405-406) ไดส้รุปถึงมิติของความพึงพอใจในงาน ดงัน้ี 

1)  สภาพแวดลอ้มหรือเหตุการณ์ในท่ีท างาน 

(1)  ลกัษณะงาน คือ งานท่ีไดเ้รียนรู้ทา้ทายและมีอิสระ 

(2)  รางว ัล คือ ค่าตอบแทนมีความยุติธรรมเหมาะสมกับงาน และมี
ความกา้วหนา้ในงาน รวมทั้งการไดรั้บค ายกยอ่ง การยอมรับนบัถือและความไวว้างใจในงาน 
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(3)  บริบทของงาน คือ สภาพแวดล้อมในงานท่ีมีความเหมาะสม เช่น 
ชัว่โมงการท างาน อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช ้คุณภาพชีวติการท างาน และสวสัดิการต่าง ๆ 

2)  บุคคลในสถานท่ีท างาน 

(1) ตวัพนกังานในดา้นของทศันคติทกัษะและความสามารถในงาน 

(2) บุคคลอ่ืนภายในบริษัท  คือ หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานท่ีมี
ความสามารถในงานอยา่งเพียงพอเป็นมิตร และใหค้วามช่วยเหลือ 

(3) บุคคลอ่ืนภายนอกบริษทั เช่น การสนบัสนุนจากครอบครัว เป็นตน้ 

จากแนวคิดและทฤษฏีความพึงพอใจในการท างาน สามารถสรุปไดต้ามตารางท่ี .  ดงัน้ี 

 

ตาราาที ่ .  สรุปแนวคิดและทฤษฏีความพึงพอใจในงาน 

 

Vroom (1964) Locke (1976) 

1. การนิเทศงานจากผูบ้งัคบับญัชา 

2. กลุ่มผูร่้วมงาน 

3. ลกัษณะงาน 

4. ค่าจา้ง 

5. โอกาสกา้วหนา้ 

6. ชัว่โมงการท างาน 

 

1. งาน 

2. ค่าตอบแทน 

3. ความกา้วหนา้ในการท างาน 

4. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

5. สภาพการท างาน 

6. ทศันคติของแต่ละบุคคล 

7. ผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือนร่วมงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

8. องคก์ารและการจดัการ 

Beck (2004)  

1. สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานเช่นลกัษณะงานระบบรางวลั 

2. สภาพแวดลอ้มในงานบุคคลในสถานท่ีท างาน คือตวั
พนกังานหวัหนา้งานเพ่ือนร่วมงานลูกคา้และครอบครัว 

 

 

จากในแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในงานดงักล่าว ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็น  องคป์ระกอบ
ยอ่ย เพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัการสร้างความสุขในการท างาน ดงัน้ี 

1. องคก์ารและการจดัการ 

2. ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อนร่วมงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3. ค่าตอบแทน 

4. ลกัษณะงาน 

5. ความกา้วหนา้ในการท างาน 

6. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 



35 

. .   ทฤษฎี์ ขณาาพชีะนตการท าาาิ 

คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นความผกูพนัและความพึง
พอใจของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ อันเป็นผลมาจากการดูแลเอาใจใส่และให้ความส าคัญต่อ
พนกังานในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสูงท่ีสุด ดว้ยการสร้างสภาพแวดลอ้มและระบบงานท่ีดี 

(จ าลกัษณ์ ขุนพลแกว้, 2552) การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างานจึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยให้
พนกังานไดรั้บความพึงพอใจในการปฏิบติังาน อนัจะส่งผลให้องคก์ารสามารถด าเนินกิจกรรมและ
บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว้ได้ ในการนิยามความหมายคุณภาพชีวิตการท างาน ได้มี
นกัวชิาการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดใ้หค้วามหมาย ไวด้งัน้ี 

Huse (1980: 237) กล่าววา่ คุณภาพชีวิตการท างาน เป็นแนวคิดท่ีค านึงถึงความเป็นมนุษย ์
สภาพการท างานท่ีปลอดภยัต่อสุขภาพ การแบ่งสัดส่วนรายไดแ้ละทรัพยากรเพื่อใช้ในการท างาน
อยา่งเป็นธรรม ซ่ึงเป็นวธีิท่ีเพิ่มผลิตผลไดดี้ โดยปราศจากการจ่ายค่าจา้ง เพิ่มคุณภาพชีวิตการท างาน
เป็นกุญแจท่ีท าให้พนกังานมีความพึงพอใจในงานสูง และเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของประสบการณ์
มนุษยใ์นองคก์าร โดยมีจุดหมายวา่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและความพึงพอใจในงาน
จะตอ้งด าเนินควบคู่กนัไป การมีพนัธะร่วมกนัระหว่างพนกังานและองค์การหรือการแลกเปล่ียน
คุณค่ากนัอยา่งสมดุลนั้น จะท าใหท้ั้งพนกังานและองคก์ารประสบความส าเร็จ 

Hackman and Suttle (1977 อา้งถึงใน ทิพวรรณ ศิริคูณ, 2542: 10) กล่าววา่ คุณภาพชีวิตการ
ท างาน หมายถึง การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยค านึงถึงความสัมพนัธ์ของ
พนกังานท่ีจะช่วยก่อให้เกิดผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน มีการแบ่งปันผลประโยชน์และทรัพยากรท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังาน และค านึงถึงค่าตอบแทน สุขภาพร่างกาย ซ่ึงคุณภาพชีวิตการท างานมีแนวคิดท่ีใกลเ้คียง
กบัความพึงพอใจในการท างานและการพฒันาองคก์าร 

จากนิยามของคุณภาพชีวิตการท างาน สรุปไดว้่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความ
สมดุลระหวา่งความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกบัการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดย
ค านึงถึงลกัษณะงาน ค่าตอบแทน และสุขภาพร่างกาย อนัจะน าไปสู่การด าเนินชีวติท่ีมีความสุขและ
มีคุณค่า การเกิดการแลกเปล่ียนอยา่งสมดุล ซ่ึงจะท าใหท้ั้งพนกังานและองคก์ารประสบความส าเร็จ 

คุณภาพชีวติการท างาน ถือเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อองคก์ารอยา่งมาก เพราะเป็นแนวคิดท่ี
ผสมผสานการท างานและชีวิต โดยค านึงถึงรูปแบบการท างานท่ีดีและมีความเหมาะสม บุคคลจะ
มองงานกบัชีวติเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ซ่ึงบุคคลท่ีมีความผกูพนัและพึงพอใจในงานจะปฏิบติังาน
ได้อย่างมีความสุข อนัจะน าไปสู่ความริเร่ิมสร้างสรรค์มีแรงจูงใจในการท างาน ท าให้ผลการ
ปฏิบติังานดีและมีประสิทธิภาพส่งผลใหบุ้คคลมีคุณภาพการท างานดีข้ึน น าไปสู่การด าเนินชีวิตท่ีมี
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ความสุขและมีคุณค่า (อรุณี เอกวงศต์ระกลู, 2545: 4) โดยในท่ีน้ีผูว้จิยัไดน้ าเสนอแนวคิดและทฤษฏี
คุณภาพชีวติในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขในการท างาน ดงัน้ี 

Walton (1973 อา้งถึงใน อุษา แกว้อาภา, 2545: 27-31) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตการ
ท างาน โดยกล่าววา่ คุณภาพชีวิตการท างานเป็นลกัษณะของการท างานท่ีตอบสนองความตอ้งการ
และความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลกัษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพตวับุคคล
หรือสังคม เร่ืองของสังคมขององคก์ารท่ีท าใหง้านประสบผลส าเร็จ ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากเกณฑ์ช้ีวดั 
 ดา้น คือ  

)  ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) 
เน่ืองจากทุกคนมีความตอ้งการทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งท างานเพื่อใหไ้ดรั้บการตอบสนองซ่ึงจ าเป็นต่อ
การมีชีวิตอยู่รอด นอกจากน้ีบุคคลยงัมองในเชิงเปรียบเทียบกับผูอ่ื้นในประเภทของงานแบบ
เดียวกนั ดงันั้น ค่าตอบแทนจะพิจารณาในเร่ือง 

(1)  ความเพียงพอ คือ ค่าตอบแทนนั้นเพียงพอท่ีจะด ารงชีวิตใน
สังคมนั้น ๆ 

(2)  ความยุติธรรม คือ การเปรียบเทียบค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากงาน
ของตนกบังานอ่ืนท่ีคลา้ยกนั 

)  สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and 

Healthy Working Condition) หมายถึง การจดัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เพื่อเอ้ืออ านวยความสะดวก
และความปลอดภยัให้แก่ผูป้ฏิบติังาน รวมถึงการท างานท่ีไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพ มีการป้องกนั
อุบติัเหตุและมีมาตรฐานท่ีแน่นอน เพื่อคงไวซ่ึ้งสภาพแวดลอ้มท่ีจะส่งเสริมสุขภาพและปลอดภยั 

)  ความกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน (Growth and Security) 

มนุษยทุ์กคนตอ้งการโอกาสความก้าวหน้าหรือการเติบโต ในความตอ้งการของบุคคลนั้นอาจมี
ความแตกต่างกนัของระดบัความตอ้งการ เน่ืองจากความตอ้งการของแต่ละบุคคลยอ่มไม่เหมือนกนั 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละบุคคล  แต่โดยทัว่ไปบุคคลมกัมีความตอ้งการ โอกาสท่ีจะกา้วหนา้
ในการท างาน เพราะงานนั้นมีความส าคญักบัการพฒันาการท างานและอาชีพของบุคคล ท าให้
บุคคลท าหน้าท่ีโดยใช้ศกัยภาพอย่างเต็มท่ี เป็นผลให้ประสบความส าเร็จในชีวิต มีโอกาสในการ
เล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีสูงข้ึน มีความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 

)  โอกาสในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง (Development of Human 

Capacities) คือ งานท่ีท าตอ้งเป็นงานท่ีเปิดโอกาสใหใ้ชท้กัษะอยา่งกวา้งขวาง มีอิสระในการท างาน
และควบคุมตนเองได ้เป็นตน้  
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)  การท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ๆ (Social Integration) 

คือ การท างานร่วมกนัท าให้เห็นวา่ตนเองมีคุณค่า สามารถปฏิบติังานให้ประสบความส าเร็จ มีการ
ยอมรับและร่วมมือกนัท างานดว้ยดี การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความเขา้ใจในลกัษณะของบุคคล
มีการติดต่อส่ือสารแบบเปิดเผย ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลมีผลต่อบรรยากาศในการท างาน
และสังคมในองคก์าร 

)  ธรรมนูญในองค์การ (Constitutionalism) หรือ สิทธิส่วนบุคคล 
(Employee Rights) หมายถึง พนกังานมีสิทธิตามขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมายและแสดงออกในสิทธิ
ซ่ึงกนัและกนั โดยไดรั้บการเคารพในสิทธิส่วนตวั มีอิสระในการพูดถึงการปฏิบติังานน โยบาย 
และการไดรั้บความเสมอภาคในเร่ืองกฎระเบียบ ผลท่ีพึงไดรั้บ ค่าตอบแทน และความมัน่คงในงาน 

)  จงัหวะชีวิตหรือความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน (The Total 

Life Space) คือ การท่ีบุคคลจดัเวลาในการท างานของตนเองใหเ้หมาะสม และมีความสมดุลกบัชีวิต
ของตนเอง ครอบครัว และกิจกรรมอ่ืน ๆ 

)  ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม (Social Relevance) คือ กิจกรรมของ
งานท่ีมีส่วนไดรั้บผดิชอบต่อสังคม จะก่อให้เกิดการเพิ่มคุณค่าความส าคญัของงานและอาชีพของผู ้
ปฏิบติั เช่น การรับรู้ว่าองค์การของตนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการผลิตสินคา้ท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดมลพิษกบัสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 

Delamotte and Takezawa (1984: 11) ไดแ้สดงมิติท่ีประกอบข้ึนเป็นคุณภาพชีวิตใน
การท างานไว ้  มิติ ดงัน้ี 

)  การได้รับความคุ้มครองในปัญหาพื้ นฐานทั่วไปในการท างาน 
(Traditional Goals) ไดแ้ก่ ปัญหาสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน สภาพแวดลอ้มท่ี
เป็นอนัตรายต่อร่างกาย โรคภยัและอุบติัเหตุเน่ืองจากการท างาน ปัญหาความไม่มัน่คงในการท างาน 
ลูกจา้งรู้สึกวา่ตนไม่ไดรั้บความคุม้ครองมิใหต้อ้งออกจากงานอยา่งไร้เหตุผล ท าใหข้าดรายได ้ 

)  การไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมในการท างาน (Fair Treatment at Work) 
คือ ความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานในการไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม ทั้งในฐานะส่วนหน่ึงของ
องค์การ และเป็นส่วนหน่ึงของสังคม รวมทั้งมาตรการท่ีไม่เป็นธรรมของนายจา้งและการเลือก
ปฏิบติัต่อสตรี 

)  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Influence on Decision) คือ การกระจาย
อ านาจในการตดัสินใจลงไปสู่พนกังานระดบัล่าง ใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

)  การไดท้  างานท่ีทา้ทายความสามารถ (Challenge of Work Content) โดย
เป็นงานท่ีผูท้  ารู้สึกต่ืนเตน้และสนใจท างาน จากการหมุนเวียนงาน การท างานเป็นทีม หรือการ
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ออกแบบงาน ทั้งน้ีเพื่อให้ไดใ้ช้ทกัษะความรู้ ความสามารถมากข้ึน เป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน 

)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งชีวิตประจ าวนั (Work and Life Cycle) งานจะตอ้ง
ไม่ท าให้ลุกจา้งห่างเหินจากครอบครัว โดยตอ้งมีความเหมาะสมของเวลาพกัผ่อนส่วนตวั เวลา
ปฏิบติัหนา้ท่ีในครอบครัว และมีเวลาท ากิจกรรมร่วมกนักบัครอบครัวอยา่งพอเพียง 

จากแนวคิดและทฤษฏีคุณภาพชีวติการท างาน สามารถสรุปไดต้ามตารางท่ี .  ดงัน้ี 

 

ตาราาที ่ .   สรุปแนวคิดและทฤษฏีคุณภาพชีวติการท างาน 

 

Walton (1973) Delamotte and Takezawa (1984) 
1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 

2. สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยั 

3. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน 

4. โอกาสในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง 

5. การท างานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ๆ 

6. ธรรมนูญในองคก์ารหรือสิทธิส่วนบุคคล 

7. ความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติดา้นอ่ืน 

8. ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัสงัคม 

1. การไดรั้บความคุม้ครองในปัญหา
พ้ืนฐานทัว่ไปในการท างาน 

2. การไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมในการ
ท างาน 

3. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
4. การไดท้ างานท่ีทา้ทายความสามารถ 

5. ความสมัพนัธ์ระหวา่งชีวติประจ าวนั 

 

 

จากในแนวคิดและทฤษฎีคุณภาพชีวติการท างานดงักล่าวผูว้ิจยัไดส้รุปเป็น  องคป์ระกอบ
ยอ่ยเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัการสร้างความสุขในการท างาน ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 

2. สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

3. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน 

4. โอกาสในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง 

5. การท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ๆ 

6. ธรรมนูญในองคก์าร  

7. ความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติดา้นอ่ืน 

8. ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม 
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จากการประมวลเอกสารทางดา้นแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขในการท างาน 
ไดแ้ก่ แนวคิดและทฤษฏีแรงจูงใจในการท างาน แนวคิดและทฤษฏีความพึงพอใจในการท างาน 
และแนวคิดและทฤษฏีคุณภาพชีวิตในการท างาน ผูว้ิจยัจึงน าแต่ละองค์ประกอบย่อยของทฤษฏี
ดงักล่าวมาสังเคราะห์เป็นองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการศึกษาถึงปัยจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน 
โดยแบ่งออกเป็น  มิติ คือ สภาพแวดลอ้มในงาน คุณลกัษณะงาน ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี .   

 



 

ตาราาที ่ .  สรุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานจากแนวคิดและทฤษฏี 

ปัจจัยที่ร่าผลต่ง์ะาสรขภใิการท าาาิ แราจูาใจใิการท าาาิ ์ะาสพาึพงใจใิการท าาาิ ข์ณาาพชีะนตใิการท าาาิ 

1. ราาพแะดลางสใิาาิ 

.  การบริหารงาน นโยบายการบริหาร และ การบงัคบับญัชา องคก์ารและการจดัการ ธรรมนูญในองคก์าร 

1.2 การจ่ายค่าตอบแทน เงินเดือนหรือค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 

.  ความปลอดภยัในการท างาน - - สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

.  ความมัน่คงในงาน ความมัน่คงในการท างาน - ความมัน่คงในการท างาน 

2. ข์ณลกัษณอาาิ 

.  งานท่ีทา้ยทายความสามารถ งานท่ีทา้ทายความสามารถ 

งานท่ีน่าสนใจงานท่ีตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์า้
ทายให้ต้องลงมือท าหรือเป็นงานท่ีมีลักษณะซ่ึงบุคคล
สามารถกระท าไดต้ั้งแต่ตน้จนจบโดยล าพงัแต่ผูเ้ดียว 

งานท่ีทา้ทายมีโอกาสเรียนรู้ส่ิงใหม่ตอ้งใช้ความคิด
สร้างสรรคมี์ความหลากหลายรวมทั้งระดบัความยาก
ง่ายของงานและปริมาณงานต้องเหมาะสมกับ
ความสามารถและเวลาของบุคคล บุคคลสามารถ
ควบคุมระบวนการท างานของตนเองได ้

งานท่ีหลากหลายมีความทา้ทาย 

 .  การใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การท างาน 

.  มีอิสระในการท างาน 

3. ผลลพัธกที่์าดหะาั 

.  งานประสบความส าเร็จ ความส าเร็จของงาน - - 

.  ความกา้วหนา้ในอาชีพ ความกา้วหนา้ในงาน ความกา้วหนา้ในการท างาน ความกา้วหนา้ 

.  การพฒันาความสามารถ - - โอกาสในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง 

.  ความสมดุลของชีวิตในการ
ท างาน 

ชีวิตส่วนตวั 

 

- ความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน 

4. ์ะาสรัสพัิ ธกรอหะ่าาบข์์ล 

.  การไดรั้บการยอมรับ  การไดรั้บการยอมรับและความตอ้งการมีอ านาจ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ เป็นท่ียอมรับ 

.  ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งการมีความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

 

ผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือนร่วมงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 

ผูร่้วมงาน  
การท างานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน .  ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

4
0
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.   งา ก์กรรราาารขภ 

 การศึกษาเร่ือง การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร กรณีศึกษา : องคก์รสร้างสุข ใน
คร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาองคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการถอดรหสั  องคก์รหลากสุข ซ่ึงโครงการดงักล่าว 
เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มคนหลายฝ่าย ตั้ งแต่ฝ่ายแผนงานสุขภาวะองค์กร ภาคเอกชน 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ภาคีพนัธมิตรต่าง ๆ , คณะพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศตร์ และองคก์ารต่าง ๆ ท่ีให้ความส าคญักบัการสร้าง
ความสุขในองค์กร ในการรวบรวมองค์ความรู้จาก  องค์กรต้นแบบในการสร้างสุข เพื่อให้
องคก์รหรือผูท่ี้สนใจการสร้างสุขในท่ีท างาน สามารถน าไปศึกษาเป็นแนวทางในการสร้างสมดุล
ระหวา่ง “การท างาน” และ “ความสุข” ได ้ซ่ึงจากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูศึ้กษา
สามารถศึกษาองคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ (จุฑามาศ แกว้พิจิตร, และคณะ. ) เป็นจ านวนทั้งส้ิน  
 องคก์ร ดว้ยกนั คือ  

. .   บรนษัท ชัยบูรณกบรานดงรกร จ ากดั 

บริษทั ชยับูรณ์บราเดอร์ส จ ากดั เป็นผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑ์การพิมพส์กรีน เช่น กาวอดั หมึก
พิมพ์สกรีน และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการพิมพ์สกรีนทุกชนิดแบบครบวงจร บริษัทได้รับ
ความส าเร็จ ซ่ึงการันตีดว้ยรางวลัต่าง ๆ รวมไปถึงรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ TQC ดว้ย 
และนอกจากน้ีชยับูรณ์บราเดอร์ส ยงัให้ความส าคญักบัการสร้างความสุขในภายในองค์กร โดยได้
น าแนวคิดดังกล่าวมาเป็นส่วนหน่ึงในกลยุทธ์ขององค์กร โดยเฉพาะในส่วนของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยไดน้อ้มน า หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขา้มาประยกุตใ์ชร่้วมกบัการบริหาร
จดัการคุณภาพโดยรวม และแนวทางความสุขตามโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ ท่ีเน้นการ
สร้างความสุขสามส่วน คือ ความสุขของคน ความสุขของครอบครัว ความสุขของสังคมหรือ
ความสุขในส่ีมิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ควบคู่กบัการน าแนวคิดความสุข  ประการ มา
เป็นกรอบในการสร้างความสุข   

. .   บรนษัท รายการบนิิกแงรก  จ ากดั (สหาชิ)  
นกแอร์ คือ สายการบินราคาประหยดั บริหารงานโดย บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั 

โดยมีบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ร่วมกบัผูถื้อหุ้นอ่ืน ๆ “นกแอร์” เป็นช่ือ
เรียก ง่าย ๆ สั้ น ๆ ง่ายต่อการจดจ า เป็นช่ือท่ีส่ือถึง ความเป็นมิตรและเป็นสัญลกัษณ์แห่งอิสรภาพ
การเดินทาง ส่ิงท่ี “นกแอร์” เน้นและให้ความส าคญัท่ีสุด คือ นกแอร์จะเป็นผูใ้ห้บริการดา้นการ
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เดินทางท่ีได้รับการไวว้างใจสูงสุดเสมอในภูมิภาคเอเชียด้วยความมุ่งมัน่ในด้านการบริการจาก
บุคลากรท่ีดีเลิศ พร้อมประสบการณ์แปลกใหม่ ในวถีิแห่งความเป็นไทย  

อีกทั้งนกแอร์ ไดถู้กวางต าแหน่งทางการตลาดจากผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รไวใ้ห้เป็น 
"Entertainment Airline" และยงัให้ความส าคญัเก่ียวกบัการสร้างคุณค่าทางความรู้สึกแก่พนกังาน 
เพื่อใหพ้นกังานไดน้ าไปเสนอต่อลูกคา้อีกดว้ย ซ่ึงนอกจากจะสามารถส่ือใหลู้กคา้เห็นบุคลิกนกแอร์
ชดัเจนแลว้ ยงัไดใ้จคนรุ่นใหม่ท่ีชอบความแตกต่าง สนุกสนาน อยากร่วมงานกบันกแอร์อีกดว้ย  

ทั้งสององคก์ร เป็นองคก์รท่ีมีแนวทางในการผลกัดนัความสุขเป็นนโยบายหลกัขององคก์ร 
ซ่ึงตรงกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือมุ่งศึกษาแนวทางการสร้างองคก์รแห่งความสุข โดยองคก์ร
ดงักล่าวเป็นองคก์รท่ีจะใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงมีเกณฑ์ในการคดัเลือกองคก์ร สามารถดูไดใ้นบท
ท่ี  ต่อไป 

.   การรรขปแิะ์ะาส์นดแลอทฤษฏใีิการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ศึกษา แนวคิด 
ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขในการท างาน โดยมุ่งเน้นศึกษาในส่วนของ ความสุขในการท างาน 

วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเป็นส าคญั ซ่ึงสามารถสรุปแนวคิด
และทฤษฏีในการศึกษา ดงัแสดงไวใ้นภาพท่ี .   

 

 

 

 

 

 

 

 

าาพที ่ .   สรุปแนวความคิดในการศึกษา 

 

การด าน นิิาาิรราาานรรนสรขภาาะองา ก์กร 

์ะาสรขภใิการท าาาิ 

1. ความสุขจากลกัษณะของงาน 

2. ความสุขจากสัมพนัธภาพในการท างาน 

3. ความสุขจากบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

4. ความสุขจากการไดรั้บการสนบัสนุน
สวสัดิการขององคก์ร 

5. ความสุขจากการไดรั้บการยอมรับทาง
สังคม 



 

บทที ่3 

 

รอนบียบะนธีการศึกษา 

 

การศึกษาเร่ือง การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร : กรณีศึกษา องค์กรสร้างสุข                       
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสุขในการท างาน และศึกษาวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาวะองค์กรขององค์กรท่ีเขา้ร่วมโครงการถอดรหสั  องค์กรหลากสุข โดยการศึกษา
คร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากร และผู ้
ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ทั้งน้ีการศึกษาประกอบไปด้วย 
ขั้นตอน และวธีิการด าเนินการ ดงัน้ี  

3.1  แหล่งท่ีมาของขอ้มูลและผูใ้หข้อ้มูล 

3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

3.3  การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
.   วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

3.   การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.1  แหล่าทีส่าภงาภางสูลแลอผูาใหาภางสูล  

 แหล่งท่ีมาของขอ้มูลและผูใ้ห้ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรในองค์กรท่ีเขา้ร่วม
โครงการถอดรหสั 102 องคก์รหลากสุข ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหวา่งศูนยส์ร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร 
(Happy Workplace) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (จุฑามาศ แกว้พิจิตร และคณะ, ) โดยมี
รายละเอียดในการคดัเลือก ดงัน้ี 

. .   นกณฑกการ์ัดนลงืกงา ก์กร 

. . .   เกณฑด์า้นองคก์รแห่งความสุข จากวสิัยทศัน์ แนวคิด กลยทุธ์ ดา้นการสร้าง
ความสุขในท างานใหก้บับุคลากร โดยเป็นองคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการถอดรหสั 102 องคก์ร หลากสุข  
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ซ่ึงเป็นความร่วมมือ ระหวา่งศูนยส์ร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร (Happy Workplace) ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ (จุฑามาศ แกว้พิจิตร และคณะ, )  

. . .   ความพร้อมและความสมคัรใจขององค์กร ในการให้ความร่วมมือการเก็บ
ขอ้มูลเพื่อการศึกษา โดยผูศึ้กษาขอหนงัสือจากทางคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ เพื่อขออนุญาติองคก์รในการเขา้ไปศึกษาวิจยัภายใตโ้ครงการฯ ดงักล่าว โดยทางผู ้
ศึกษาไดรั้บการตอบรับจากองคก์รจ านวน  องคก์ร จากทั้งหมด  องคก์ร 

จากเกณฑก์ารคดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้ สามารถคดัเลือกองคก์รท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมดได้
จ  านวน  องคก์ร ดงัน้ี  

)  บริษทั ชยับูรณ์บราเดอร์ส จ ากดั 

2)  บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 

. .   นกณฑกการ์ัดนลงืกผูาใหาภางสูล  
ผูใ้ห้ข้อมูล ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริหาร กลุ่มผูป้ฏิบัติงานในฝ่ายพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์และกลุ่มบุคลากรระดบัปฏิบติัการขององค์กรท่ีเขา้ร่วมโครงการถอดรหัส 102 
องค์กรหลากสุข เน่ืองจากองค์กรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ดงักล่าว มีแนวทางผลกัดนัความสุข เป็น
นโยบายหลกัขององคก์ร ซ่ึงตรงกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี คือมุ่งศึกษาแนวทางการสร้าง
องคก์รแห่งความสุข โดยผูศึ้กษาไดก้ าหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ซ่ึงแบ่งออกเป็น  กลุ่ม คือ 

  . . .   กลุ่มผูบ้ริหาร เลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยเป็นผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ดา้นการบริหารหรือด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หรือเป็น
หวัหนา้งานท่ีมีความรู้ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยตรง โดยสามารถคดัเลือกไดด้งัน้ี 

- กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลจากตวัแทนผูบ้ริหารในอุตสาหกรรมการผลิต จ านวน  
ท่าน คือ ผูบ้ริหารงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์และความรู้ ในดา้นการบริหาร
และการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยตรง 

- กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลจากตวัแทนผูบ้ริหารในอุตสาหกรรมการบริการ จ านวน  
ท่าน คือ ผูบ้ริหารงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในการบริหาร พฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์และร่วมผลกัดนัการสร้างความสุขในการท างานใหแ้ก่องคก์ร 

  . . .   กลุ่มผูป้ฏิบติังานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ด าเนินการศึกษากลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
ทั้งหมด ประกอบดว้ย 

- บุคลากรงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมการผลิต  แห่ง
จ านวน  ท่าน 
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- บุคลากรงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ในอุตสาหกรรมการบริการ  แห่ง 
จ านวน  ท่าน 

  . . .   กลุ่มบุคลากรระดบัปฏิบติัการ ขององคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการถอดรหสั 102 
องค์กร หลากสุข ด าเนินการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลด้วยวิธีการสุ่มตามความสะดวกหรือแบบบงัเอิญ 
(Convenience Sampling) โดยสามารถคดัเลือกไดด้งัน้ี   

- บุคลากรระดบัปฏิบติัการ ในอุตสาหกรรมการผลิต  แห่งจ านวน  ท่าน 

ในการสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้วิธีการแจกแบบสอบถามปลายเปิด ด้านความสุขในการท างาน 
จ านวน  แบบสอบถาม (จากทั้งหมด  แบบสอบถาม) โดยให้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์อง
องคก์รเป็นผูพ้ิจารณาและคดัเลือกบุคคลท่ีร่วมตอบแบบสอบถาม 

- บุคลากรระดบัปฏิบติัการ ในอุตสาหกรรมบริการ  แห่ง จ านวน  ท่าน 
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ ด้วยขอ้ค าถามตามแบบสอบถาม
ปลายเปิด ด้านความสุขในการท างาน จ านวน  ท่าน โดยให้เจา้หน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์อง
องคก์รเป็นผูพ้ิจารณาและคดัเลือกบุคคลท่ีร่วมตอบแบบสอบถาม  

3.2  น์ร่ืงาสงืทีใ่ชา ใิการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ี ใชว้ธีิการสัมภาษณ์และใชแ้บบสอบถามปลายเปิด ดา้นความสุขในการ
ท างาน ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมประกอบไปดว้ย 

 

 . .   ์ าถาสใิการรัสาาษณกนชนาลกึ (In-Depth Interview) เป็นการสนทนากบับุคลากร ผู ้
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร ภายใตแ้นวค าถามท่ีก าหนดไว ้เป็น
แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดยจดัท าแนวทางในการตั้งค  าถาม และ
ใชรู้ปแบบการสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ เพื่อใหมี้ความยดืหยุน่ของค าถามไดอ้ยา่งอิสระ แต่
สามารถตอบวตัถุประสงคใ์นการศึกษาได ้โดยในกระบวนการสัมภาษณ์จะด าเนินไปตามขอ้มูลท่ี
ไดรั้บจากการสัมภาษณ์ จึงท าใหใ้นการสัมภาษณ์บางคร้ัง ไม่เรียงล าดบัตามค าถามหรือประเด็น
ท่ีตั้งไว ้ ค  าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ (ดูในภาคผนวก ก) มีรายละเอียดดงัน้ี  

ส่วนท่ี   ขอ้มูลพื้นฐานขององคก์ร 

ส่วนท่ี   ขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

ส่วนท่ี   ขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างสุขภาวะองคก์ร 

ส่วนท่ี   ขอ้มูลเก่ียวกบัความสุขในการท างาน 
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ตาราาที ่ .  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลและเคร่ืองมือของแบบสัมภาษณ์ 

 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ช่ือเคร่ืองมือในแบบสัมภาษณ์ 

- กลุ่มผูบ้ริหาร 

- กลุ่มผูป้ฏิบติังานในฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

ขอ้มูลพ้ืนฐานขององค์กร / ขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้าง
สุขภาวะองคก์ร 

- กลุ่มบุคลากรระดบัปฏิบติัการขององคก์ร ขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ห้สัมภาษณ์ / ความสุขในการ
ท างาน / แบบสอบถามปลายเปิด 

 รายละเอียดการสร้างเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี 

 . . .   ขอ้มูลพื้นฐานขององคก์ร เป็นการสัมภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไปขององคก์รท่ี
ตอ้งการศึกษา ไดแ้ก่ จ  านวนพนกังาน ประเภทธุรกิจ กิจกรรมสร้างสุขขององคก์ร ระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรมสร้างสุข  

 . . .   ขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ห้สัมภาษณ์ โดยประกอบด้วย ช่ือ ต าแหน่งปัจจุบนั 
สถานท่ีปฏิบติังาน วฒิุการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  
 . . .   ข้อมูลเก่ียวกับการสร้างสุขภาวะองค์กร พัฒนาจากแนวคิด  Happy 

Workplace Index หรือ MapHR ของ ขวญัเมือง แกว้ด าเกิง (ขวญัเมือง แกว้ด าเกิง และคณะ : 
12-22) ซ่ึงเป็นเสมือนแผนท่ีแสดงเส้นทางการน าองค์กรไปสู่ความผาสุก ความสุข หรือ Happy 

Workplace โดยเน้นการพฒันาทุนมนุษยอ์นัเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและส าคญั ท่ีสุดขององค์กร 

(ขวญัเมือง แกว้ด าเกิง และคณะ : 54) และเป็นก าลงัหลกัในการขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่ความ
มัน่คงและย ัง่ยนืเป็นแนวทางส าหรับนกัสร้างสุของคก์ร ประกอบดงัน้ี  

 มิติท่ี   สุขดว้ยการจดัการ (M: Management) เป็นการสัมภาษณ์เก่ียวกบั
ระบบและการบริหารจดัการขององค์กร เก่ียวกับการดูแลปัจจยัพื้นฐานในด้าน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์อนัไดแ้ก่ บุคลากร เงิน วสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงอาศยัศาสตร์ และศิลป์ในการจดัการระบบ
ต่าง ๆ อาทิ ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม นโยบายคุม้ครองพนกังาน สวสัดิการพนกังาน การให้รางวลั
ยกยอ่งพนกังาน การประเมินผลงานให้เป็นท่ียอมรับ ระบบและกลไกในการพฒันาความกา้วหนา้
ในอาชีพตามศกัยภาพของพนกังาน เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้องคก์รบรรลุผลตามเป้าหมายท่ี
วางไว ้ไปพร้อมกบัคุณภาพชีวติและความสุขร่วมกนัของบุคลากรในองคก์ร  

 มิติท่ี   สุขดว้ยบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน (A: Atmosphere 

& Environment) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน อันเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ี
ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ไดแ้ก่ บรรยากาศในท่ีท างานส่งเสริมความสุขของ
พนกังานในองคก์ร การสร้างเสริมใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี การร่วมพฒันาชุมชน สังคม
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และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การสร้างเสริมความปลอดภยัในการท างาน รวมไปถึงการสร้างเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในองคก์ร 

 มิติท่ี   สุขดว้ยกระบวนการสร้างสุข (P: Process) องคก์รแต่ละแห่งมีสภาพ
ปัญหาและบริบทท่ีแตกต่างกนัไป หากกิจกรรมท่ีองคก์รคดัเลือกน ามาประยุกตใ์ชมี้ความเหมาะสม
กบัลกัษณะและวฒันธรรมขององคก์ร ก็จะสามารถท าให้เกิดสุขไดม้าก-นอ้ย ตามวิธีการออกแบบ
และการสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งกิจกรรม ส าหรับแบบสัมภาษณ์ในมิติดา้นกระบวนการสร้าง
สุขน้ี จะเป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการการพฒันาดา้นการ
ส่งเสริมสุขภาวะองค์กร ไดแ้ก่ กระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินงานในการสร้างเสริม
สุขภาวะองค์กร รวมทั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ไดแ้ก่ 
ดา้นงบประมาณ ดา้นงาน และดา้นบุคคลกร 

 มิติท่ี   สุขดว้ยสุขภาพกายและสุขภาพใจ (H: Health) สุขภาพกายและ
สุขภาพใจนั้น เป็นส่ิงส าคญัท่ีเก้ือหนุนต่อความสุขสมบูรณ์และคุณภาพชีวิตท่ีดี ผูท่ี้มีสุขภาพกายดี 

และสุขภาพจิตใจท่ีมีความสุข จะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในงานประจ าและท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้น การส่งเสริมสุขภาพกายและใจ จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับทุกคน ซ่ึงแบบ
สัมภาษณ์ในมิติน้ี จะสัมภาษณ์เก่ียวกบัความสุขในการท างานของพนกังานในองค์กร และระบบ
การดูแลสุขภาพพนกังานขององคก์ร  

 มิติท่ี 5  สุขดว้ยผลลพัธ์องคก์ร (R: Result) เป็นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั
ประโยชน์ท่ีได้จากกิจกรรมสร้างสุขภาวะองค์กร ว่าเกิดผลต่อบุคลากรและองค์กรอย่างไร อาทิ 

อตัราการลาออกของพนกังาน ผลผลิตขององคก์ร รวมทั้ง ภาพลกัษณ์ขององคก์รดว้ย 

. . .   ขอ้มูลเก่ียวกบัความสุขในการท างาน เป็นขอ้มูลสภาพความสุขในการ
ท างานของบุคลากร อาทิ ขอ้มูลดา้นลกัษณะงานท่ีท า ขอ้มูลดา้นเพื่อนร่วมงาน ขอ้มูลดา้นสถานท่ี
ท างาน และสภาพแวดลอ้มในงาน ตลอดจนความกา้วหนา้ มัน่คงในอาชีพ  

. .   แบบรงบถาสปลายนปน ด (Open-ended Question) ท่ีสร้างข้ึนจากการทบทวน
วรรณกรรมและการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร 
ซ่ึงแบบสอบถามน้ี ผูศึ้กษาได้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อท าการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ และความถูกตอ้งดา้นโครงสร้าง (Construct Validity) ดา้นเน้ือหา (Content Validity) และ
ดา้นการใช้ถอ้ยค า ส านวนภาษา (Wording) แบบสอบถามปลายเปิดน้ี จะมีจ านวน  ขอ้ (ดูใน
ภาคผนวก ข) ซ่ึงแบบสอบถามน้ีน ามาใช้เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูล เน่ืองจากจะช่วยใน
การเพิ่มเต่ิมข้อมูลในส่วนท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ไม่ได้กล่าวถึงและเป็นการยืนยนัข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์อีกดว้ย 
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. .   น์ร่ืงาสืงแลองขปกรณกบัิทึกภางสูล ไดแ้ก่ สมุดบนัทึก ปากกา ใช้ในการจดบนัทึก
ขอ้มูลต่าง ๆ เคร่ืองบนัทึกเสียง ใชใ้นการบนัทึกเสียงการสัมภาษณ์  

3.3  การทดรงบ ข์ณาาพน์ร่ืงาสงื 

การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือส าหรับใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดด้ าเนินการตามขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

. .   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาสร้างแบบสัมภาษณ์ 

. .   น าข้อมูลจากการศึกษา มาสร้างแบบสัมภาษณ์ และเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกตอ้งดา้นโครงสร้าง (Construct Validity) 
ดา้นเน้ือหา (Content Validity) และดา้นการใชถ้อ้ยค า ส านวนภาษา (Wording) 

. .   น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.4  ะนธีการนกบ็ระบระสภางสูล 

 การศึกษาคร้ังน้ี ท าการศึกษาองค์กรท่ีเป็นกรณีศึกษา คือ องค์กรท่ีเข้าร่วมโครงการ
ถอดรหสั 102 องคก์รหลากสุข ซ่ึงเป็นความร่วมมือ ระหวา่งศูนยส์ร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร (Happy 

Workplace) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (จุฑามาศ แก้วพิจิตร และคณะ, ) โดยมี
วตัถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากร และขั้นตอนในการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รขององคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการถอดรหสั 102 องคก์รหลากสุข 
ทั้งน้ี เพื่อใหผ้ลการศึกษามีความน่าเช่ือถือ ผูศึ้กษาไดแ้บ่งวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
 

3.4.1  การศึกษาจากนงกราร (Documentary Research) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความสุขในการท างาน เพื่อสามารถหาแนวทางสร้างความสุขในการ
ท างาน โดยท าการศึกษาจากหนังสือ เอกสารวิชาการ วารสาร วิทยานิพนธ์ และขอ้มูลอา้งอิงท่ี
เก่ียวข้องผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดและสร้างแบบสัมภาษณ์ใน
การศึกษาคร้ังน้ี 

  

3.4.2  การศึกษาจากาา์ริาส (Field Research) โดยแบ่งออกเป็น  ส่วน คือ  
. . .   ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผูบ้ริหาร ผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้ง กบัการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร และบุคลากรในองค์กร ซ่ึงการสร้างขอ้
ค าถามในการสัมภาษณ์ จะน าแนวค าถาม จากการทบทวนวรรณกรรม ผสานเขา้กบัประเด็นต่าง ๆ 
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โดยการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี เป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เพื่อ
เก็บรวบรวมขอ้มูลในประเด็นท่ีเก่ียวกบัความสุขในการท างาน และการด าเนินงานสร้างเสริมสุข
ภาวะองคก์รขององคก์ร  

. . .   ดว้ยวิธีการใช้แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Question) แก่ บุคลากร
ขององค์กรท่ีเขา้ร่วมโครงการถอดรหัส 102 องค์กรหลากสุข ซ่ึงการสร้างขอ้ค าถามในการ
สัมภาษณ์ จะเป็นแนวค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขในการท างานของบุคลากร ทั้งน้ีเพื่อใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลในประเด็นท่ีเก่ียวกบัความสุขในการท างานของบุคลากรองค์กรสร้างสุข โดย
แบบสอบถามน้ี ถูกแจกใหห้ลงัจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเสร็จแล้ว โดยแบบสอบถามท่ีได้กลับคืนมาทั้งหมดเป็นจ านวน  
แบบสอบถาม (จากทั้งหมด  แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น ชัยบูรณ์ฯ  แบบสอบถาม จาก  
แบบสอบถาม และนกแอร์ฯ จ านวน  แบบสอบถาม ใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ ด้วยข้อ
ค าถามตามแบบสอบถามปลายเปิด) โดยให้ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก
บุคคลท่ีจะร่วมตอบแบบสอบถามฯ  

3.4.2.3  ดว้ยวิธีการมีส่วนร่วม คือ การเขา้ร่วมกิจกรรมสร้างสุขขององค์กร และ
วธีิการสังเกตจากการเขา้ร่วมกิจกรรม และสภาพแวดลอ้มในองคก์ร  

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากภาคสนามนั้น ผูศึ้กษาเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง พร้อมกบัมีผูช่้วย
ในการสัมภาษณ์อีกหน่ึงคน เพื่อใหช่้วยสอบถามและจดประเด็นในการสัมภาษณ์  
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าาพที ่ .  กระบวนการและวธีิการศึกษา 

3.5  การะนน์ราอหกภางสูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ภาคสนาม โดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด และการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงจะถูก
บนัทึก โดยใช้เคร่ืองบนัทึกเสียงและถอดขอ้ความ เพื่อตรวจสอบขอ้มูล ความถูกตอ้งอีกคร้ัง เพื่อ
เป็นการเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กับข้อมูล จากนั้น จึงน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เน้ือหา (Contents 

Analysis) และสรุป แยกออกเป็นประเด็น ตามปัจจยัท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม และประเด็น
ขอ้คน้พบเพิ่มเติม โดยยดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั  

 

การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary) 

แนวคิด ทฤษฏี เอกสารงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง 

วิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู  

สร้างแนวค าถามในการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 

สร้างแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Question)  

สมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview)  
ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานดา้นพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และบุคลากรขององคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 

วเิคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลเพือ่หาความเท่ียงของขอ้มูล 

การสมัภาษณ์ แบบสอบถามปลายเปิด การสงัเกต                      
จากการเขา้ร่วมกิจกรรม 

ทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง 

การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร 



 

บทที ่  

 

ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาเร่ือง การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสุขในการท างาน และศึกษาวธีิการ ขั้นตอนในการด าเนินงานสร้างความสุขในการท างาน โดย
กลุ่มเป้าหมายท่ีท าการศึกษาเป็นบุคลากรท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในงานดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ขององคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการถอดรหสั  องคก์รหลากสุข ประกอบไปดว้ย  องคก์ร ดว้ยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รสร้างสุข จ านวน  
ท่าน บุคลากรในองค์กรสร้างสุข จ านวน  ท่าน และดว้ยวิธีการใช้แบบสอบถามปลายเปิดดา้น
ความสุขในการท างาน (ดูไดจ้ากภาคผนวก ข) จ  านวน  ท่าน สามารถน าขอ้มูลท่ีได ้มาวิเคราะห์
และน าเสนอผลการศึกษา ซ่ึงแบ่งหวัขอ้ในการน าเสนอผลการศึกษาเรียงตามล าดบั ต่อไปน้ี  

.   ความหมายของความสุขในการท างาน 

.   ความสุขในการท างานขององคก์รสร้างสุข 

.   การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร 

ในการรายงานผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชว้ิธีการรายงานผลแยกตามองคก์ร โดยใชโ้คด้
แทนผูถู้กสัมภาษณ์วา่  

“ผูใ้หส้ัมภาษณ์ คนท่ี 1.1” แทนบริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั และ 

“ผูใ้หส้ัมภาษณ์ คนท่ี 2.1” แทนบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงโคด้ในการสัมภาษณ์น้ี จะล าดบัต่อไปเร่ือย ๆ ตามบุคลท่ีถูกสัมภาษณ์ โดยโคด้ดงักล่าว

น้ีเป็นการแทนบุคคลท่ีพูด เช่น ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ไดน้ าเสนอหรือมีแนวทาง... โดยจะไม่ใส่
ช่ือผูถู้กสัมภาษณ์ลงในการรายงานผลการศึกษา เพราะถือวา่ผูท่ี้พูดนั้น คือตวัแทนองคก์รนั้น จึงใช้
ช่ือโคด้ดงักล่าวในการรายงานผล และเพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจมากข้ึนดว้ย พร้อมกนัน้ีไดน้ าเสนอผล
การศึกษาท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามปลายเปิด ดา้นความสุขในการท างาน อีกดว้ย 



52 

.   ์ะาสหสายภงา์ะาสรขภใิการท าาาิ  

 เพื่อให้เข้าใจถึงการด าเนินงานสร้างความสุขในการท างาน จึงต้องท าความเข้าใจถึง
ความหมายของค าวา่ “ความสุขในการท างาน” เป็นอนัดบัแรก ซ่ึงองคก์รสร้างสุขท่ีใชใ้นการศึกษา 
ไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

 ค าถามขอ้ท่ี  คือ นิยามของค าวา่ ความสุขในการท างาน ของท่านคืออะไร 

 องคก์รสร้างสุขท่ีใชใ้นการศึกษา ไดใ้หค้วามหมายของความสุขในการท างาน ไวด้งัน้ี 

 . .   ผลการศึกษาจากแบบรงบถาสปลายนปน ด ดาาิ์ะาสรขภใิการท าาาิ  
 . . .   บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั 

จากขอ้ค าถามในแบบสอบถามฯ ผลการศึกษาพบวา่ บุคลากร บริษทัชยับูรณ์ฯ ไดใ้ห้
ความหมายของความสุขในการท างาน โดยเนน้ไปท่ีลกัษณะงานท่ีท า ( 7 คน จากผูต้อบ  คน คิด
เป็นร้อยละ ) กล่าวคือ เป็นงานท่ีรัก งานท่ีชอบ ได้รับอิสระในการท างาน และเป็นงานท่ี
เหมาะสม สามารถท าให้ส าเร็จได ้ซ่ึงไดก้ล่าวเก่ียวกบัความสุขท่ีเกิดจากการท างานให้ส าเร็จไวอี้ก
วา่ การท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จลุล่วงนั้น ท าใหเ้กิดความสนุก และมีความสุขกบังานท่ีท า  

ดา้นสัมพนัธภาพในการท างานจากแบบสอบถามปลายเปิดฯ (  คน จากผูต้อบ  
คน คิดเป็นร้อยละ ) พบวา่ มีผูก้ล่าวถึงความสุขในการท างานท่ีเกิดจากสัมพนัธภาพจากหัวหน้า
งาน และเพื่อนร่วมงาน โดยได้กล่าวถึงลกัษณะของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ว่าเป็นผูท่ี้มี
คุณธรรม มีน ้าใจ คอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เป็นกนัเอง สามารถปรึกษาปัญหาไดใ้นทุกดา้น ไม่วา่
จะเป็นเร่ืองงานหรือเร่ืองส่วนตวั รวมไปถึงรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน 

นอกจากน้ี ผูต้อบแบบสอบถามฯ ยงัได้กล่าวถึงความหมายของความสุขในการ
ท างานว่ายงัประกอบไปด้วยอีกหลายองค์ประกอบ คือ การบริหารจดัการท่ีดีขององค์กร ท าให้
บุคลากรในองค์กร เกิดความรู้สึกมัน่คง และปลอดภยัในการท างาน รวมไปถึง การได้ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมในการท างาน การมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และเอ้ืออ านวยความสะดวกในการท างาน (  คน 
จากผูต้อบ  คน คิดเป็นร้อยละ ) 

. . .   บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
จากขอ้ค าถามในแบบสอบถามฯ ผลการศึกษาพบวา่ บุคลากร บริษทั สายการบินนก

แอร์ฯ ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบั ความสุขในท่ีท างานไวว้า่ เป็นความรู้สึกท่ีท าให้อยากมาท างานใน
ทุกวนั โดยอธิบายวา่ เป็นการไดท้  างานท่ีรัก และไดอ้ยูก่บัส่ิงท่ีชอบ ซ่ึงงานนั้นตอ้งมีความทา้ทายใน
ความรู้ ความสามารถ ท าให้เกิดการพฒันา และรวมไปถึงความส าเร็จของงานท่ีท า ซ่ึงท าให้เกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจในการท างานอีกดว้ย (  คน จากผูต้อบ  คน คิดเป็นร้อยละ . ) 
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และมีผูใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัความสุขท่ีเกิดจากสัมพนัธภาพในการท างาน (  คน 
จากผูต้อบ  คน คิดเป็นร้อยละ ) ว่าคือ การสร้างความสุข ความสนุกสนาน และเสียงหัวเราะ
ให้กบัผูท่ี้ไดร่้วมงานดว้ย ไม่ว่าจะเป็น หวัหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงานก็ตาม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าให้ไม่
เกิดแรงกดดันและความเครียดในการท างาน และเกิดเป็นบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีดีในการ
ท างาน 

นอกจากน้ี ยงัมีผูก้ล่าวถึงความหมายของความสุขในการท างานว่าคือ การท่ีองคก์ร
เปิดโอกาสใหไ้ดแ้สดงความคิดเห็น และเห็นคุณค่าของตน ซ่ึงท าให้เกิดเป็นความรู้สึกถึงการไดรั้บ
การยอมรับจากสังคม และองคก์ร (  คน จากผูต้อบ  คน คิดเป็นร้อยละ . ) 

 . .   ผลการศึกษาจากการรัสาาษณก ดาาิ์ะาสรขภใิการท าาาิ  
 ค าถาม คือ ความสุขในการท างาน หมายความวา่อยา่งไร 

เพื่อสร้างความชดัเจนท่ีเป็นรูปธรรมเก่ียวกบัการความหมายของความสุขในการท างาน   ผู ้
ศึกษา ขอยกตวัอยา่งบทสัมภาษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสุขในการท างานขององคก์รสร้างสุขท่ีใช้
ในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

. . .   บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวเก่ียวกบัองคป์ระกอบของความสุขในการท างาน วา่ “ความสุขใน
การท างานมาจากหลายอยา่งนะ ถา้งานไม่มีปัญหา เราก็มีความสุขใช่ไหมค่ะ แต่ถา้เกิดวา่ เราเขา้กบัเพ่ือนร่วมงาน
ไม่ได ้เราก็ไม่มีความสุขในการท างาน ถึงงานจะไม่มีปัญหา แต่มนัก็ไม่มีความสุข มนัก็ท าให้ไม่อยากมาท างาน 
แลว้ก็สภาพแวดลอ้มทัว่ไปดว้ย ในการท างาน ถา้หากวา่งานไม่มีปัญหา เพ่ือนร่วมงานดีหมด ห้องมนัหดหู่จงัเลย 
ไม่มีความสุขเลยอ่ะ ท าไมมนัร้อนอย่างง้ี มนัก็เป็นปัญหาใช่ไหมค่ะ แต่ถา้เกิดวา่ทุกอยา่ง สภาพแวดลอ้ม คืออยู่
แลว้พอใจแลว้ เพ่ือนร่วมงานก็ โอเค หัวหนา้ก็ดีใช่ไหมค่ะ สภาพแวดลอ้มในการท างานก็โอเค งานอยูก็่อาจจะมี
ปัญหาบา้งแต่วา่ เราไม่ตอ้งไปเครียด บา้อยูค่นเดียว เรามีท่ีปรึกษา” 

. . .   บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึงภาพรวมของความสุขในการท างาน วา่ “เป็นการไดท้ างานท่ีรัก 

การไดท้ างานท่ีชอบ ไดอ้ยูก่บัส่ิงท่ีชอบ ก็คือ ชอบเคร่ืองบิน ก็เลยอยูก่บัเคร่ืองบินประมาณน้ี แลว้ก็ การมีเพื่อน
ร่วมงานหวัหนา้งานท่ีดี คุยกนัได”้ 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวถึงความสุขในการท างานอีกวา่ “คือการท่ีเราอยากไปท างานอนั
น้ีถือว่าเป็นความสุข แลว้ก็ทุกคร้ังท่ีเราท างานเน่ีย เราสามารถสร้างเสียงหัวเราะหรือว่าท าให้คนในองค์กรไม่
เครียดได ้อนันั้นคือความสุข” 

 ความสุขในการท างาน เป็นส่ิงท่ีท าให้การท างานประสบความส าเร็จ และเป็นไปอย่าง
ราบร่ืน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน จากการศึกษา พบวา่ องคก์รสร้างสุขท่ีใช้
ในการศึกษา ไดใ้หค้วามหมายของความสุขในการท างาน โดยสรุปไดด้งัน้ี  
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ตาราาที ่ .  ความหมายของค าวา่ ความสุขในการท างานจากองคก์รสร้างสุขท่ีใชใ้นการศึกษา 

 

งา ก์กร ์ะาสหสายภงา์ าะ่า ์ะาสรขภใิการท าาาิ 

ชยับูรณ์ฯ เป็นการท างานท่ีชอบและท้าทายความสามารถ มีอิสระทางความคิด ท าให้เกิดการพฒันา
ทกัษะในการท างาน รวมไปถึงการมีเพ่ือนร่วมงานและหัวหนา้ท่ีดี ปรึกษารับฟังความคิดเห็น
ซ่ึงกนัและกนั ก่อใหเ้กิดซ่ึงความรู้สึกมีความสุขในการท างาน อยากมาท างานทุกวนั  

นกแอร์ฯ ไดท้ างานท่ีรัก ไดท้ างานท่ีชอบ ไดอ้ยูก่บัส่ิงท่ีชอบ แลว้ก็มีเพ่ือนร่วมงานและหัวหนา้งานท่ีดี 
อยูก่นัแบบพ่ี นอ้ง แบบครอบครัว ท าให้เกิดเป็นความสุขในการท างานรวมไปถึงการมีระบบ
การท างานท่ีมีแบบแผนชดัเจน มีมาตรฐานในการท างาน 

จากการศึกษา สามารถสรุปไดว้า่ ความสุขในการท างานเกิดจากองคป์ระกอบหลายประการ 
คือ การไดท้  างานท่ีรัก การไดท้  างานท่ีชอบ การมีเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานท่ีดีปรึกษาได ้การอยู่
ร่วมกนัในบรรยากาศแบบครอบครัว มีความเป็นกนัเอง ท าให้เกิดความรู้สึกอยากมาท างานทุกวนั 
และยงัรวมไปถึงระบบการบริหารจดัการขององคก์รท่ีท าให้บุคลากรมีความเช่ือมัน่ในการท างาน
อีกดว้ย  

.   ์ะาสรขภใิการท าาาิ 

 ความสุขในการท างานถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องค์กรเป็นไปดว้ยความราบร่ืน เน่ืองจากการท่ีบุคลากรในองค์กรมีความสุขนั้น จะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานแก่องคก์ร และจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังาน
ดา้นพฒันาทรัพยากรมนุษย ์บุคลากรในองค์กรสร้างสุข และการใช้แบบสอบถามปลายเปิด ดา้น
ความสุขในการท างานนั้น ซ่ึงท าใหท้ราบวา่องคก์รสร้างสุข ท่ีใชใ้นการศึกษาไดจ้  าแนกความสุขใน
การท างานไวอ้ยา่งไร โดยในท่ีน้ีผูศึ้กษาขอน าเสนอผลการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ค าถามขอ้ท่ี  คือ อะไรท่ีท าใหท้่านมีความสุขในการท างาน เพราะเหตุใด  
องคก์รสร้างสุขท่ีใชใ้นการศึกษา ไดจ้  าแนกความสุขในการท างาน ไวด้งัน้ี 
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. .   ์ะาสรขภจากลกัษณอภงาาาิ 

. . .   ผลการศึกษาจากแบบสอบถามปลายเปิด ดา้นความสุขในการท างาน 

) บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั 

จากแบบสอบถามฯ พบวา่ บุคลากร บริษทั ชยับูรณ์ฯ ไดก้ล่าวถึงความสุขท่ี
เกิดจากลกัษณะของงาน วา่เป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความสุขในการท างาน (  คน จากผูต้อบ  คน คิด
เป็นร้อยละ ) โดยไดอ้ธิบายไวใ้นแบบสอบถามฯ ขอ้ท่ี  และ  เพิ่มเติมไวว้า่ เป็นการไดท้  างานท่ี
ชอบ ท างานท่ีรัก และการไดท้  าในส่ิงท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มท่ี นอกจากน้ียงัรวมไปถึง การได้
ท างานอยา่งเป็นอิสระ ไดมี้ส่วนร่วมในการท างาน และการท างานท่ีมีความยดืหยุน่   

)  บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
จากแบบสอบถามฯ (  คน จากผูต้อบ  คน คิดเป็นร้อยละ ) มีผูต้อบ

แบบสอบถามไดอ้ธิบายเก่ียวกบัความสุขท่ีเกิดจากลกัษณะของงานไวใ้นแบบสอบถามฯ ขอ้ท่ี  
และ  เพิ่มเติมไวว้า่ ปัจจยัท่ีท าใหบุ้คลากร บริษทั สายการบินนกแอร์ฯ มีความสุขในการท างานนั้น 
เกิดจากการได้ท างานท่ีรัก การมีความรู้ความเข้าใจในงานท่ีท า และงานนั้ นท้าทายความรู้ 
ความสามารถของตน นอกจากน้ีแลว้ยงัรวมไปถึงความสุขท่ีเกิดจากความส าเร็จของงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายอีกดว้ยซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าให้เกิดเป็นความสุขในการท างานเป็นความรู้สึกอยากท่ีจะท างาน 
สนุกกบังานท่ีท า และอยากมาท างานในทุก ๆ วนั  

. . .   ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์องคก์รสร้างสุขท่ีใชใ้นการศึกษา ไดก้ล่าวถึง 
ความสุขท่ีเกิดจากลกัษณะของงานท่ีตนไดรั้บมอบหมายโดยไดก้ล่าวถึงในประเด็นดงัต่อไปน้ี  

)  บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั  

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวถึงการไดรั้บอิสระในการท างานวา่ “การท างานอยา่งมี
อิสระ ส่งผลใหมี้ความสุข เราสามารถท่ีจะคิดส่ิงใหม่ และมีการพฒันาองคก์รดว้ยตวัเราเอง โดยไม่มีใครบงัคบั ท า
ให้เลือกท าในส่ิงดี ๆ ท่ีเราคิดมาเพ่ือพฒันาองค์กรได ้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมนัท าให้เกิดการท างานแบบมีความสุข ไม่
กดดนั”   

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึงความสุขท่ีเกิดจากการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ส าเร็จวา่ “การท่ีเราไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีความส าคญั เราอาจจะมีความกดดนั กลวัจะผิดพลาด แต่ถา้หากเราท า
ได ้เราก็จะเกิดความสุข ความภาคภูมิใจในงานท่ีเราท า” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวถึงความสุขท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมในการท างานและ
ความสุขท่ีเกิดจากความส าเร็จท่ีเกิดจากงานท่ีท าอีกว่า “การท างานท่ีท าให้เราได้มีส่วนร่วมกับงานท่ีได้รับ
มอบหมายเน่ีย ยิง่งานนั้นมีความส าคญั และเราสามารถท าไดแ้ละส าเร็จ ก็จะยิ่งท าให้เรามีความสุขในการท างาน
มากยิง่ข้ึน” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวเก่ียวกบัความสุขท่ีเกิดจากลกัษณะงานวา่คือ “การได้
ท างานท่ีชอบ ถนดัในส่ิงท่ีท า และท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จลุล่วง แค่น้ีก็มีความสุขแลว้” 
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) บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง ความภาคภูมิใจ ในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายว่า 

“นกแอร์เป็นอะไรท่ีท าใหเ้ราไดเ้ติบโตมา ไดส้อนอะไรหลายส่ิงหลายอยา่งโดยท่ีเราไม่รู้ตวั คือ เขาใหคุ้ณค่ากบัตวั
เรา เขาถามเราวา่ในทีมคุณจะมีก่ีคน สุดยอดเปล่า... แมแ้ต่ JD (Job Description)  เขาก็ถามวา่ JD (Job Description) 

อะ เขียนมาดิ อยากท าไรบา้ง ใหคิ้ดเอง... ช่ือต าแหน่งก็ให้คิดเองอีก สุดยอดไหม พอมองยอ้นกลบัไป แสดงวา่ . 
เขาทชั (Trust) ในตวัเรามาก . เขานะตอ้งแบบไวเ้น้ือเช่ือใจลึก ๆ คือเขาตอ้งแบบรักเรานะ ถา้คิดดี ๆ เขาก็ถามทุก
ส่ิงอยา่ง ใหเ้กียรติวา่เราอยากช่ือต าแหน่งอะไร อยากมีลูกนอ้งก่ีคน สุดยอดป่ะ เน่ียคือค าตอบท าไมถึงอยูจ่นถึงทุก
วนัน้ี” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึงความสุขจากผลส าเร็จของงานท่ีไดรั้บมอบหมายว่า 
“ความสุขของพ่ีคือ สภาพแวดลอ้มและก็ผลงานท่ีท า มนัสัมฤทธ์ิผล มนัก่อให้เกิดอิมแพค (Impact) กบัคน อะไร
แบบเน้ีย” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึงความสุขในการท างานวา่คือ “การท่ีเราอยากไปท างาน
อนัน้ีถือวา่เป็นความสุข แลว้ก็ทุกคร้ังท่ีเราท างานเน่ีย เราสามารถสร้างเสียงหัวเราะหรือวา่ท าให้คนในองคก์รไม่
เครียดได ้อนันั้นคือความสุข อยา่งแรกก็คืออยากไปท างานอนันั้นก็ถือวา่เป็นความสุขแลว้ ถา้เกิดเราไม่อยากไป
ท างานหรือว่า ไม่คิดถึงมนั  พ่ีเช่ือว่า คนท่ีคิดถึงเร่ืองงานตลอด หรือว่าคนท่ีคิดว่าวนัน้ีจะท าอะไร พรุ่งน้ีจะท า
อะไรเน่ีย พ่ีเช่ือวา่เขาเป็นคนท่ีมีความสุขในการท างาน” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึงความสุขท่ีเกิดจากการไดท้ างานท่ีรักวา่ “อยา่งแรกก็
คืองานท่ีเรารัก เน้ืองาน ถา้เราชอบงานน้ีจริง ๆ เราก็อยากจะท างานอยา่งพ่ีอยา่งเน้ีย ถา้เกิดให้พ่ีไปอยูใ่นอีกสังคม
หน่ึง สมมติวา่ไปอยูใ่นโรงงานอยา่งเน้ีย เราก็จะไม่ชอบ เพราะวา่เราไม่ชอบงานนั้น เราตอ้งเลือกให้ไดก่้อนวา่ เรา
อยากท าอะไร เราช่ืนชอบอะไร” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวเก่ียวกบัความสุขท่ีเกิดจากลกัษณะของงานท่ีมีความ
ทา้ทาย ไม่น่าเบ่ือว่า “ก็คือการมีงานให้ท าตลอดนะ มีโปรเจคมีอะไรใหม่ ๆ ให้เราไดท้ าตลอด  คือถา้วนัไหน
มาแลว้เป็นงานเดิม ๆ ไม่มีปัญหาเขา้มาแลว้ มนัน่าเบ่ือ” 

จากการศึกษา สามารถวิเคราะห์และสรุปได้ว่า ความสุขจากลักษณะของงาน
ประกอบไปดว้ยปัจจยัหลายประการ คือ . การไดท้  างานท่ีรัก ท่ีชอบ และถนดัในส่ิงท่ีท า . การได้
ท างานอยา่งมีอิสระ ให้อิสระในการท างาน อิสระทางความคิด . มีส่วนร่วมในการท างาน การคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ ตนเองและองคก์ร . งานท่ีมีความยืดหยุน่ ไม่กดดนั 
. การท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จตามเป้าหมาย และหากงานนั้นมีความส าคญัต่อองคก์ร ก็

จะท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจในงานท่ีท าอีกดว้ย   

 

 



57 

. .   ์ะาสรขภจากรัสพัิ ธาาพใิการท าาาิ 

. . .   ผลการศึกษาจากแบบสอบถามปลายเปิด ดา้นความสุขในการท างาน  
)  บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั 

จากแบบสอบถามฯ พบวา่ ปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงในการเกิดองคก์รแห่ง
ความสุขนั้น มาจากสัมพนัธภาพในการท างาน (  คน จากผูต้อบ  คน คิดเป็นร้อยละ ) โดย
ผู ้ตอบแบบสอบถามได้อธิบายเก่ียวกับความสุขท่ีเกิดจากสัมพันธภาพในการท างานไว้ใน
แบบสอบถามฯ ขอ้ท่ี , , และ  เพิ่มเติมไวว้า่ ไม่วา่จะมาจาก หวัหนา้งาน เพื่อนร่วมงาน และ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชา โดยสัมพนัธภาพท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นส่ิงท่ีถักทอสายใย ก่อเกิดความรักและความ
สามคัคีของคนในองคก์รซ่ึงจากการแบบสอบถามฯ ยงัไดอ้ธิบายเก่ียวกบัสัมพนัธภาพไวว้า่ เป็นการ
อยูร่่วมกนัดว้ยความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  มีไมตรีจิตต่อกนัสามารถคุยกนัไดทุ้กเร่ือง ทั้งงานและ
ส่วนตวั  และการท างานท่ีช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แบบไม่แบ่งหนา้ท่ีงาน ความรับผดิชอบงาน 

)  บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
จากแบบสอบถามฯ พบว่า สัมพนัธภาพในการท างาน เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท า

ใหเ้กิดความสุขในการท างาน (  คน จากผูต้อบ  คน คิดเป็นร้อยละ ) โดยผูต้อบแบบสอบถามได้
อธิบายเก่ียวกบัความสุขท่ีเกิดจากสัมพนัธภาพในการท างานไวใ้นแบบสอบถามฯ ขอ้ท่ี , , และ 

 เพิ่มเติมไวว้า่ เป็นการอยูก่นัแบบครอบครัว เป็นกนัเอง เหมือนพี่ เหมือนนอ้ง อยูด่ว้ยความรู้สึก
สบายใจ ไม่กดดนั และเม่ือมีปัญหาก็สามารถปรึกษาหารือกนัไดทุ้กเร่ือง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองงานหรือ
เร่ืองส่วนตวัก็ตามนอกจากน้ี ยงัไดก้ล่าวอีกว่า การมีสัมพนัธภาพท่ีดีในการท างานนั้น เป็นส่ิงท่ี
ส าคญัก่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความราบร่ืน และยงัท าให้บุคลากรใน
องคก์รอยากมาท างานทุกวนั ก่อใหเ้กิดเป็นบรรยากาศท่ีดีในการท างานท่ีเป็นสุข 

. . .   จากการสัมภาษณ์องค์กรสร้างสุขท่ีใช้ในการศึกษา ไดก้ล่าวถึง ความสุขท่ี
เกิดจากสัมพนัธภาพในการท างาน โดยไดก้ล่าวถึงในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

)  บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง ความสมัพนัธ์ท่ีอยูก่นัแบบครอบครัว และการส่ือสาร
ท่ีเขา้ถึงไดง่้ายท าใหเ้กิดเป็นความสุขในการท างานวา่ “หวัหนา้ของพ่ี ก็คือ พ่ีหนิง ท่านก็เหมือนคุณครูเลยค่ะ ก็อยู่
กนัเหมือนพ่ีน้องค่ะ และก็เราจะไม่ค่อยเครียดกบัการคุยงาน ก็จะสามารถคุณกนัไดทุ้กเร่ือง มีเป็นไลน์กลุ่ม มี
อะไรก็ปรึกษาทางไลน์ ติดอะไร ปัญหาอะไร ถา้พ่ีหนิงไม่อยูก็่ไลน์ถามเลย พ่ีหนิงก็จะไลน์ตอบ คือมนัจะง่าย การ
ส่ือสารเป็นส่ิงส าคญัอะค่ะ เคยตอนแรก ๆ ท่ีมาใหม่ ๆ เกิดปัญหาแลว้ไม่กลา้ ไม่กลา้ท่ีจะคุย ไม่รู้จะท าอยา่งไง เรา
ก็เก็บไวค้นเดียว ปัญหาก็ไม่ถูกแก ้สุดทา้ยแลว้ก็หมกัหมม เป็นปัญหาใหญ่ข้ึนมา แต่ถา้เกิดวา่เรามีการคุน้เคยกนั มี
การส่ือสารกนัไดง่้ายข้ึนทุกอยา่งปัญหาก็จะถูกแกไ้ข ช่วย ๆ กนัคิดทุกอยา่งก็จะดีข้ึน” 
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ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวเก่ียวกบัเพ่ือนร่วมงานในองคก์รวา่ “เพ่ือนร่วมงานท่ีดี มี
ความสุขอยา่งมาก มีเพ่ือนร่วมงานดี ทุกอยา่งก็ดีแลว้ จริง ๆ ผมจะบอกวา่มีเพ่ือนร่วมงานดี ทุกอยา่งก็ดีแลว้ ไม่วา่
งานจะล าบากแค่ไหน ถา้มีเพ่ือนร่วมงานท่ีดีมนัก็ทนได ้งานยากล าบาก ตรงนั้น เหมือนมองขา้มไปเลย ไม่วา่เราจะ
มีปัญหาหรือว่าอะไร เขาก็คอยช่วยเรา มนัดีนะครับ มนัมีความสุขนะ มนัท าให้เราแบบ เหมือนอยูก่บัคนท่ีบา้น 
เวลามีปัญหาอะไร เขาคอยช่วยเราตลอด มีความสุขมาก” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวถึงสมัพนัธภาพของหวัหนา้งาน และเพ่ือนร่วมงานอีก
วา่ “ผมมีหวัหนา้ดี มีปัญหาอะไร ปรึกษากนัได ้เราอยูก่นัเหมือนพ่ีเหมือนนอ้ง คือเราคุยกนั เราเล่นกนั คือ เราอยู่
กนัอยา่งครอบครัว เวลามีปัญหาอะไร เราคุยกนัไดห้มด เราแชร์กนัไดทุ้กเร่ือง เราปรึกษากนัได ้เราคุยกนัได ้ไม่วา่
จะเร่ืองอะไรก็แลว้แต่ งาน เร่ืองส่วนตวั เร่ืองครอบครัว อะไรอยา่งเง้ีย และเขาจะรู้กนัเฉพาะในส่วนท่ีเราคุยกนั จะ
ไม่มีใครไปพูดอะไรต่อ มนัเป็น  ขอ้ท่ีผมคิดวา่ผมท างานแลว้ผมมีความสุข  เพราะมีเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้า
งานท่ีดี” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง การเปิดโอกาสให้เพ่ือนร่วมงานในองคก์รไดแ้สดง
ความคิดเห็นในการท างานวา่ “ท่ีน่ีก็ดีนะ เขารับฟังปัญหาทุกอยา่งของเรา เขาจะรับฟังปัญหาของเรา และเขาจะดู
วา่อนัไหนส าคญักวา่ เขาจะรับฟัง คือเราสามารถจะเสนอเรามีขอ้เสนอแนะกบัเขาไดต้ลอด เรามีพบกบัเขาในทุก
เดือน พอมีปัญหาอะไรท่ีเราอยากจะรู้ เราก็เสนอข้ึนไป แลว้เขาจะตอบเรากลบัมา แลว้เขาจะดูวา่ อนัไหนท่ีควรจะ
แกไ้ข มีอะไรท่ีเรามีปัญหาเราปรึกษากบัเขาได ้เราคุยกนัได ้ส าหรับผูบ้ริหารของท่ีน่ีนะ” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึงผูบ้ริหารวา่ “ผูบ้ริหารเขาใจดี พูดจาเพราะ พูดจาดี ไม่
เคยวา่ลูกนอ้ง ไม่ด่าค าหยาบ พดูกบั เพ่ือนร่วมงาน เป็นกนัเอง พนกังานในน้ีรักเขาเยอะ” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึงความประทบัใจท่ีมีต่อผูบ้ริหารว่า  “ผูบ้ริหารก็ดี มี
อะไรก็คุยกนัได ้คนท่ีเขาอยูก่นัมานานเขาก็ไม่อยากออกแลว้ อยา่งผมเน้ียก็วยัรุ่นอ่ะ อยา่งตอนแรกท่ีออกไป ก็คิด
วา่ขา้ราชการ พอ่แม่สบายใช่ป่ะ เราก็คิด วา่เด๋ียวเขาก็บรรจุ แต่พออยูไ่ป อยูม่า มนัไม่บรรจุ ก็เลยขอเขากลบัมาอยู่
ท่ีน่ี ก็ประทบัใจเขาในหลาย  ๆ อยา่งอยา่งเงินเดือนก็ไดต้ามฐานท่ีเราควรจะได ้มีใบผ่านงาน มายืน ของเรามีพบ
ผูบ้ริหารนะ มีเร่ืองอะไรทุกขใ์จ ไม่สบายใจ ก็เขา้ไปปรึกษาเขาได”้ 

)  บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง ลักษณะของหัวหน้างานท่ีท าให้เกิดความ

ประทบัใจในการท างานวา่ “คือพ่ีหน่อยเป็นหัวหน้าท่ีเขา้ใจอะ เขา้ใจจุดอ่อน เขา้ใจจุดแข็ง เขา้ใจว่าแต่ละคนมี
ลกัษณะยงัไง ชอบ ไม่ชอบแบบไหน จุดแขง็คืออะไร จุดอ่อนคืออะไร และพ่ีหน่อยเขาก็จะใชค้วามเขา้ใจในแต่ละ
คนเน่ีย มามอบหมายงาน และใชค้  าพูดท่ีเขา้กบัสไตล์การท างานในแต่ละคน ยกตวัอยา่งเช่น พ่ีเป็นคนชอบคิด
อะไรใหม่ ๆ และมนัเป็นจุดท่ีพ่ีหน่อยมองเห็น พ่ีหน่อยเขาก็เลยให้พ่ีคิด คิดโปรเจค คิดกิจกรรมใหม่ ๆ คิดค าพูด 
นัน่คือการใชจุ้ดแขง็ ของลูกนอ้งแต่ละคนมาท าใหเ้กิดผลงาน” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวเก่ียวกบัลกัษณะของหัวหนา้งานอีกวา่ “คือเขา้ถึงง่าย 
เปิดใหคุ้ยไดทุ้กเร่ือง สามารถพดูไดใ้นเร่ืองท่ีควรจะพดู เขาจะพดูอยูแ่ลว้ครับ เขาจะพดูกบัเราตรง ๆ” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึงการดูแลลูกนอ้งของหัวหนา้งานท่ีดูแลกนัแบบพ่ีนอ้ง 
และการวางตวัของหวัหนา้ท่ีเขา้ถึงงาน ปรึกษาปัญหาไดว้า่ “หวัหนา้ท่ีน่ีหรอ อืม เพอร์เฟคเลยแหละ คือเขาเป็นหวั
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หนา้ท่ีปกครองโดยไม่เหมือนหวัหนา้ เป็นพ่ีเป็นนอ้งกนัมากกวา่อยา่งเง้ีย เขาจะไม่วางตนให้เขาถึงยาก เราจึงกลา้
ท่ีจะมีปัญหา กลา้ท่ีจะพดูจะคุยกบัเขาครับ” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง ความสุขในท่ีท างานวา่ “การท่ีเราอยากไปท างานอนั
น้ีถือว่าเป็นความสุข แลว้ก็ทุกคร้ังท่ีเราท างานเน่ีย เราสามารถสร้างเสียงหัวเราะหรือว่าท าให้คนในองค์กรไม่
เครียดได ้อนันั้นคือความสุข” 

จากการศึกษา สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่า ความสุขท่ีเกิดจากสัมพนัธภาพใน
การท างานนั้น หมายถึง การมีเพื่อนร่วมงาน หวัหนา้งาน ท่ีเขา้ใจ ปรึกษาปัญหาได ้เขา้ถึงได ้และรับ
ฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน  รวมไปถึง การมอบหมายงานท่ีตรงกบัลกัษณะ หรือบุคลิกของของ
ผูร่้วมงาน ซ่ึงท าใหเ้กิดความสุขทั้งในดา้นลกัษณะงาน และจากสัมพนัธภาพในการท างานอีกดว้ย 

. .   ์ะาสรขภจากบรรยากาศแลอราาพแะดลางสใิการท าาาิ 

. . .   ผลการศึกษาจากแบบสอบถามปลายเปิด ดา้นความสุขในการท างาน  
)  บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั 

จากแบบสอบถามฯ มีผู ้กล่าวถึง ความสุขท่ีเกิดจากบรรยากาศ และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน (  คน จากผูต้อบ  คน คิดเป็นร้อยละ ) โดยได้อธิบายไวใ้น
แบบสอบถามฯ ขอ้ท่ี  ไวว้า่ เป็นบรรยากาศการท างานท่ีอบอุ่น เป็นการท างานท่ีช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั มีวฒันธรรมการท างานท่ีเรียบง่าย สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีร่มร่ืน น่าอยู่ และมีความ
ปลอดภยัในการท างาน นอกจากน้ียงัรวมไปถึงการท่ีองคก์รเปิดโอกาสให้บุคลากรในองคก์รมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นทั้งเร่ืองงานและในเร่ืองการจดักิจกรรมขององคก์ร ซ่ึงท าให้เกิดเป็น
บรรยากาศของความเป็นกนัเอง เป็นครอบครัวมากข้ึน 

)  บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
จากแบบสอบถามฯ (  คน จากผูต้อบ  คน คิดเป็นร้อยละ . ) พบว่า 

ความสุขในการท างานท่ีเกิดจากบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างานนั้น เป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
ช่วยส่งเสริมให้งานเกิดประสิทธิภาพในการท างาน โดยผูต้อบแบบสอบถามได้อธิบายไวใ้น
แบบสอบถามฯ ขอ้ท่ี  วา่ ไดแ้ก่ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างาน อุปกรณ์ เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ
ในการท างานท่ีเหมาะสม การมีบรรยากาศและมีความปลอดภยัในการท างาน เช่น แสงไฟ ห้องน ้ า 
ห้องพยาบาล ความสะดวกในการเดินทาง โดยบรรยากาศในการท างานนั้นจะรวมไปถึงเพื่อน
ร่วมงาน และหวัหนา้งานท่ีช่วยส่งเสริมบรรยากาศท่ีอบอุ่นและเป็นมิตรต่อการท างานอีกดว้ย  
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. . .   จากการสัมภาษณ์องค์กรสร้างสุขท่ีใช้ในการศึกษา ไดก้ล่าวถึง ความสุขท่ี
เกิดจากบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยไดก้ล่าวถึงในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

)  บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในองคก์ร ท่ีก่อให้เกิด
ความสุขในการท างานวา่ “คือมีตน้ไม ้มีผูค้น ด าเนินกนัแบบปกติ และมนัก็ไม่ซีเรียสเร่ืองอะไรมาก คือการท างาน
แบบผอ่นคลาย สบาย ๆ และมนัก็มีหนา้ท่ีของแต่ละคนท่ีจะรับผิดชอบ” 

)  บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม และทศันคติท่ีดีของตน ท่ี

เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความสุขในการท างานวา่ “รักนกแอร์ เพระชอบบรรยากาศ ชอบสภาพแวดลอ้ม หรือ
อาจจะเป็นเพราะตรงท่ีวา่ เราคิดดีไง คิดดีต่อลูกน้องคนรอบขา้งอยา่งเง้ีย คือเราเป็นคนท่ีไม่คิดเยอะ ไม่คิดเยอะ
แบบคิดร้ายต่อคนอ่ืนอ่ะ คิดแต่เร่ืองดี ๆ อ่ะ เอ่ออยากช่วยคนนั้นวะ่ อยากใหลู้กนอ้งคนน้ีเก่ง อยากใหเ้คา้ไดเ้ติบโต 
ในต าแหน่งท่ีสูงข้ึนจะท าไงดี แต่จะไม่ไดค้าดหวงัอะไรกบัเขาเยอะแยะนะ” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าววา่ “ดว้ยจ านวนเงินเน่ียถา้ถามวา่เยอะไหม ถา้เทียบกบั
แอร์ไลน์อ่ืน ผมมองวา่มนัไม่เยอะ แต่ถา้ถามวา่ผม Happy ไหม ผม Happy คือ บริษทัอ่ืนเขาสามารถให้ไดม้ากกวา่ 
แต่เขาไม่สามารถใหไ้ดห้มดไงครับ นึกออกไหม เขาไม่สามารถให ้Social เราได ้เขาไม่สามารถให้ความสุขเราได ้
นึกออกไหมครับ โอเค ผม Happy ตรงเงินน้ี แลว้ก็ Social ท่ี โอเคผมมีความสุขกบังานมนัก็ท าใหผ้มรู้สึกวา่ไอเงิน
ตรงเน้ียมนัโอเค คือแค่น้ีเราก็มีความสุขแลว้” 

จากการศึกษา สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่าความสุขท่ีเกิดจากบรรยากาศ และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานนั้น ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลายประการ คือ . บรรยากาศใน
การท างานท่ีอยูก่นัเหมือนครอบครัว เหมือนพี่เหมือนน้อง . บรรยากาศในองค์กรท่ีมีความร่มร่ืน 
ช่วยผ่อนคลายอาการเครียดจากการท างาน เช่น การแข่งขนักีฬา กิจกรรมปีใหม่ เป็นตน้ . มีความ
ปลอดภยัในการท างาน เช่น การมีแสงไฟท่ีเหมาะสม ห้องน ้ าท่ีสะอาด ท าให้เกิดความไวว้างใจใน
การท างานไดอ้ย่างเต็มท่ี . การสนบัสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานท่ีเหมาะสมในแต่
ลกัษณะงาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดความรักและความผกูพนัต่อองคก์รอีกดว้ย 

. .   ์ะาสรขภจากการไดารับการริับร ขิิระรัดนการภงางา ก์กร 

. . .   ผลการศึกษาจากแบบสอบถามปลายเปิด ดา้นความสุขในการท างาน 

)  บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั 

จากแบบสอบถามฯ (  คน จากผูต้อบ  คน คิดเป็นร้อยละ ) มีผู ้
กล่าวถึงการไดรั้บการสนบัสนุนสวสัดิการขององค์กร โดยได้อธิบายไวใ้นแบบสอบฯ ขอ้ท่ี ,  
และ  ว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในการจดัการด้านสวสัดิการ และค่าตอบแทนท่ีองค์กรจดัให ้
โดยไดก้ล่าวถึงความสุขท่ีเกิดจากการสนบัสนุนสวสัดิการขององคก์รวา่ สวสัดิการท่ีองคก์รจดัให้
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นั้น ทดัเทียมกบัองคก์รอ่ืน ๆ และครอบคลุมในทุก ๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็น ดา้นสุขภาพ ดา้นส่งเสริม
การศึกษา รวมไปจนถึงดา้นท่ีอยูอ่าศยั และยงัไดก้ล่าวอีกวา่ องคก์รท่ีตนร่วมงานดว้ยมีความมัน่คง 
เน่ืองจากมัน่ใจในเร่ืองระบบการจดัการขององคก์รท่ีมีแบบแผนท่ีชดัเจน ท าให้บุคลากรในองคก์ร
มัน่ใจไดว้า่ ไดร่้วมงานกบัองคก์รท่ีมีความมัน่คงและสามารถฝากชีวติไวก้บัองคก์รได ้ 

)  บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)  

จากแบบสอบถามฯ (  คน จากผูต้อบ  คน คิดเป็นร้อยละ . ) พบวา่ การ
สนบัสนุนสวสัดิการขององคก์ร เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างความสุขในการท างานไดเ้ช่นกนั โดยไดอ้ธิบาย
ถึงความสุขท่ีเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนสวสัดิการขององคก์รไวใ้นแบบสอบฯ ขอ้ท่ี ,  และ 
 ว่า เป็นสวสัดิการท่ีช่วยสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น ค่า

รักษาพยาบาล ท่ีท าให้บุคลากร มีสุขภาพร่างกายท่ีดี กิจกรรม การฝึกอบรมท่ีบริษทัจดัข้ึน ท าให้
บุคลากรไดรั้บการพฒันาความรู้ ความสนุกสนาน และสวสัดิการตัว๋เคร่ืองบินเพราะเน่ืองจากเป็น
ธุรกิจสายการบิน ซ่ึงท าให้บุคลากรไดค้ลายเครียดจากการท างาน โดยการท่องเท่ียวกบัคนท่ีตนเอง
รัก และครอบครัว ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นสวสัดิการท่ีองค์กรจัดข้ึน โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตของ
พนกังานของตนเป็นหลกั  

. . .   จากการสัมภาษณ์องค์กรสร้างสุขท่ีใช้ในการศึกษา ไดก้ล่าวถึง ความสุขท่ี
เกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนสวสัดิการขององคก์ร โดยไดก้ล่าวถึงในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

)  บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง สวสัดิการขององค์กรว่า “ท่ีน่ีเขาดี ก็โอเคนะ มี
สวสัดิการ เล่าเรียนบุตร สวสัดิการยืดหยุน่  ซ่ึงผมก็ชอบทุกสวสัดิการเลย แต่ถา้พูดถึงคือ สวสัดิการพ่อแม่ บา้ง
บริษทัเบิกไม่ได ้แต่ท่ีน่ีเบิกไดห้มดเลย พ่อ แม่ ลูก และก็มีส่งพนกังานเรียน ก็อยา่งพนกังานท่ีอายงุาน  ปีข้ึนไป 
อยากเรียนก็ส่งไปเรียน ถา้เราเลือกเรียน ก็มีเอาเกรดไปใหเ้ขาดูวา่ เราเรียนเป็นไง ขอตงัอยา่งเดียวเคา้ก็แย ่อยา่งผม
ก็จะขอ ส่วนมากใครขอทุนเรียนต่อก็ไดน้ะ เพราะคุณพฒัน์ กบัทางครอบครัวเขาสนบัสนุนเร่ืองการเรียนอยูแ่ลว้” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง การไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการจากองคก์ร ซ่ึง
เกิดเป็นความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์รวา่ “พ่ีเคยคิดท่ีจะออกนะ ก็ช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ี เคยดูเวลาอยูใ่ช่ไหม
ค่ะ แลว้มาท าท่ีท่ียากข้ึน เรารู้สึกวา่เรายงัไม่ไดเ้ก่งขนาดนั้น  เราจะมาดูงานในเร่ืองท่ีมนัเก่ียวกบัความรู้ไดไ้งใน
เม่ือเรายงัรู้อะไรไม่มากเลย เราจะไปดูความรู้คนอ่ืนเขาไดไ้ง เราเครียดมาก ก็เลยนึกอยากจะไป แต่พอเรานึกวา่ ถา้
เกิดเราไปอยูท่ี่อ่ืน เราก็จะไม่มีโอกาสแบบน้ีไปใช่ไหมค่ะ ไม่มีใครหลอกท่ีจะมาอยูดี่ ๆ จะมารับ พนกังาน ท่ีจบ
แค่ ปวช. ก็ไปท าอยูฝ่่ายบุคคลเลย เป็นนูน้ เป็นน่ี เป็นไปไม่ได ้ถา้เกิดอยากจะสบายก็ตอ้งยอมเครียด เราก็มีพ่ีท่ีเขา
คอยช่วยเราอยู่ พ่ีหนิงก็เป็นครูคนหน่ึงเลย ก็ลองนึกดูวา่ อนัน้ีก็ใกลบ้า้น แลว้ก็ถา้สมมติวา่เราไปท่ีอ่ืน เขาจะให้
โอกาสเราแบบน้ีไหม สวสัดิการอีก ซ่ึงสืบมาแลว้ ไม่มีเท่า และเร่ืองดูแลบุตร เร่ืองดูแลสุขภาพ นู้นน่ีนั่น และก็
การเป็นกนัเองกบัพนกังานทัว่ไปอีก ถา้เราชินแลว้รู้จกักนัหมดแลว้ทั้งบริษทั... ก็เลยสู้อีกคร้ังหน่ึง ก็ โอเค ค่ะ ก็
ผา่นมาไดก็้มาอีกละดบัหน่ึง” 
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)  บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง กฎ ระเบียบ ท่ีมีแบบแผนท่ีชดัเจนในการท างานว่า 

“กฎระเบียบของการท างานแอร์ไลน์ค่อนขา้งท่ีจะชดัเจน อยู่นะครับ เพราะว่า ดว้ยงานท่ีเราท าเน่ียมนัตอ้งมีกฎ
ระเบียนอยู่แลว้ อย่างเง่ือนไขในการเดินทางเช่นการข้ึนเคร่ืองอยา่งเน้ียครับมนัก็ตอ้งมีกฎเกณฑท่ี์ชดัเจน  พอมี
กฎเกณฑต์รงนั้นท่ีชดัเจนเน่ียท าใหต้วัพนกังานตอ้งแป๊ะไปดว้ย นึกออกไหมครับ ก็เลยเป็นอะไรท่ีค่อนขา้งชดัเจน 
วา่ตอ้งเป็นแบบอะไรท่ีหา้มอะไรท่ีควร อะไรท่ีไม่ควรอยา่งเน้ียครับ เม่ือความชดัเจนของกฎระเบียบมนัมีเน่ีย เขาก็
ท าใหเ้ราปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและก็มีแผนท่ีชดัเจน” 

จากการศึกษา สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่าการไดรั้บการสนบัสนุนจากองค์กร 
ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของสวสัดิการท่ีส่งเสริมในด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ หรือกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ท่ีองคก์รจดัข้ึน ลว้นแลว้แต่ส่งเสริมดา้นความสุขในการท างานทั้งส้ิน เน่ืองจากการไดรั้บ
การสนบัสนุนจากองคก์รนั้น เป็นส่ิงท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท างาน ท าให้การท างานมีความชดัเจน เป็น
ระเบียบแบบแผนมากข้ึน ท าให้บุคลากรมีความสุข พร้อมท่ีจะท างานให้องค์กรอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและยงัสรุปไดอี้กวา่ องคก์รท่ีท าการศึกษานั้นลว้นแลว้แต่ให้ความส าคญักบัพนกังาน
ทุกระดับชั้ นอย่างเท่าเทียมกัน ตั้ งแต่ระดับปฏิบัติการ ไปจนถึงระดับบริหาร ซ่ึงในด้านของ
สวสัดิการ และค่าตอบแทนนั้น องค์กรสร้างสุขท่ีใช้ในการศึกษา ก็ได้ให้ทดัเทียมกับตลาดใน
อุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยมีการส ารวจตลาดแรงงานอยู่ตลอดเวลา ทั้งน้ีเพื่อให้บุคลากรในองค์กร
มัน่ใจไดว้่าไม่ถูกเอารัด เอาเปรียบในการท างานจากองค์กรท่ีตนร่วมงานดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้
เห็นว่าองค์กรท่ีท าการศึกษา เป็นองค์กรท่ีมีความยุติธรรม มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี ส่งเสริม
พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถในการท างาน และมีสวสัดิการท่ีรอบดา้น 

. .   ์ะาสรขภจากการไดารับการยงสรับทาารัา์ส 

. . .   ผลการศึกษาจากแบบสอบถามปลายเปิด ดา้นความสุขในการท างาน  
)  บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั 

จากแบบสอบถามฯ  (  คน จากผูต้อบ  คน คิดเป็นร้อยละ ) พบว่า 
ความสุขท่ีเกิดจากการไดรั้บการยอมรับทางสังคมนั้น มาจากหลายดา้น โดยได้อธิบายไวใ้นแบบ
สอบฯ ขอ้ท่ี  และ  วา่ ไดแ้ก่ การไดรั้บค าชมเชยจากหวัหนา้งาน เพื่อนร่วมงาน สังคม ครอบครัว 
และรวมไปถึงเกิดเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง โดยไดอ้ธิบายเก่ียวกบัความสุขท่ีเกิดจาการ
ไดรั้บการยอมรับทางสังคมวา่ เป็นความสุขท่ีท าให้เกิดความภาคภูมิใจ เกิดแรงจูงใจ และเป็นขวญั
ก าลงัใจในการท างาน ท าใหอ้ยากท างาน และสร้างสรรคส่ิ์งดีงามแก่องคก์รต่อไป 
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)  บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
จากแบบสอบถามฯ (  คน จากผูต้อบ  คน คิดเป็นร้อยละ ) โดยได้

อธิบายไวใ้นแบบสอบฯ ขอ้ท่ี  และ  ว่า การไดท้  างานในองค์กรท่ีมีช่ือเสียง และเป็นองค์กรท่ี
ใฝ่ฝันตั้ งแต่วยัเด็ก ท าให้บุคลากรเกิดความสุข ความภาคภูมิใจ ท่ีได้ร่วมงานกับองค์กรท่ีตน
ปรารถนา ซ่ึงไดก้ล่าวอีกวา่ เป็นส่ิงท่ีท าให้ครอบครัวมีความสุข พ่อแม่เกิดความภาคภูมิใจ และเป็น
ท่ียอมรับในสังคม ส่ิงเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่สร้างเป็นแรงจูงใจ และก าลงัในการผลกัดนัให้มีความ
ทุ่มเทในการท างานต่อไป 

. . .   จากการสัมภาษณ์องค์กรสร้างสุขท่ีใช้ในการศึกษา ไดก้ล่าวถึง ความสุขท่ี
เกิดจากการไดรั้บการยอมรับทางสังคม โดยไดก้ล่าวถึงในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

)  บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง ความภาคภูมิใจของบุคลากรในองคก์รท่ีสะทอ้นไปสู่
บุคคลในครอบครัววา่ “ท่ีน่ีเราเนน้คนดี คนเก่งไม่เท่าไหร่ เพราะคนเก่งเราสอนได ้ท่ีน่ีเวลาเราเลือกเพ่ือนร่วมงาน
เน่ีย ถา้เป็นเพ่ือนร่วมงานในระดบัปฏิบติัการเน่ีย ตอ้งตรวจสารเสพติดก่อน ถา้ใครเขา้มามีการยุง่เก่ียวกบัสารเสพ
ติด เราก็ไม่รับ และก็สมัภาษณ์ หลายขั้นตอน มีการท าแบบสอบถามทศันคติ ต่าง ๆ เพ่ือดูวา่มีแนวคิดยงัไงบา้ง ใน
เร่ืองของความปลอดภยัต่าง ๆ ก็ดูวา่ เขาจะอยูใ่นองคก์รของเราไดไ้หม ก็ประมาณน้ี หลาย ๆ ท่ีเขามีปัญหาในเร่ือง
ของการหาคนไม่ได ้แต่ท่ีน่ี เราไม่ค่อยมี พ่ีเคยสมัภาษณ์นอ้งคนหน่ึง เขาบอกวา่ “เขาภูมิใจมากท่ีไดท้ างานท่ีน่ี แม่
เขาจะพูดอยา่งภูมิใจมากวา่ ลูกสาวท างานชยับูรณ์ แม่เขาจะมีความภูมิใจมากท่ีลูกไดท้ างานท่ีน่ี คือมีความภูมิใจ
กลบัไปบา้นเขา เพราะฉะนั้นถา้ถามวา่ เราดูแลพนกังาน และเป็นองคก์รสร้างสุขภาวะหรือเปล่า ก็สะทอ้นไดด้ว้ย
การดูส่ิงน้ี เพราะทุกคร้ังเขาตอ้งตอบวา่ ภูมิใจมาก ท่ีลูกสาวเขาไดท้ างานท่ีน่ี แม่เขาจะภูมิใจมากเลยท่ีลูกเขาท างาน
อยูช่ยับูรณ์” 

และ ผู ้ให้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ได้กล่าวถึง ความภาคภูมิใจในตนเอง ท่ีได้แสดง
ความสามารถในดา้นต่าง ๆ ของตนวา่ “ท่ีน่ีท าโครงการ to be number one เป็นท่ีแรกของจงัหวดัปทุมธานี พี่ได้
เป็นสตรีดีเด่น ไดรั้บรางวลัเม่ือตอนตน้ปี เป็นผูท้  าคุณประโยชน์ให้กบกระทรวงแรงงาน  มนัก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีได้
เห็นภาพวา่ บา้งคร้ังเราท าโครงการไม่ใช่เพราะขา้งใน เราไปท าขา้งนอกดว้ย อะไรประมาณน้ี มนัก็เป็นส่ิงท่ีบริษทั
เปิดโอกาสใหเ้ราไดท้ า ทั้งภายในและนอกดว้ย พ่ีเป็นประธานศูนยใ์ห้ค  าปรึกษา การดูและแกปั้ญหาปัญหายาเสพ
ติด ของสถานประกอบกิจการ ในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นศูนยแ์ห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีตั้งอยู ่ณ 
ตอนน้ี อยา่งเง้ียมนัก็เป็นความภาคภูมิใจของเรา ซ่ึงมนัก็กลบัมาหาบริษทั เวลาท่ีเราท าอะไรก็แลว้แต่ จากชยับูรณ์
ฯ ท่ีไม่มีใครรู้จกัมาก่อนเลย มนัก็กลบัมาหาเรา ประมาณน้ี” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง ความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ซ่ึงถือ
เป็นองคก์รท่ีไดรั้บการยอมรับจากบุคคลภายนอกวา่ “อยา่งท่ีบอกวา่บริษทัน้ีภายนอกท่ีเขามองเขา้มา ท าไมเขา้ยาก
จงั ถูกไหมค่ะ สวสัดิการดีจงัเลย แลว้คือเหมือนกบัเราก็ไดม้าอยูท่ี่น่ี มนัก็เป็นความภาคภูมิใจอีกอยา่งหน่ึง ก็คือเรา
ก็ท างานอยู่ท่ีน่ีได ้ท าไมคนอ่ืนเขามองวา่ เขา้ยากมากเลยสวสัดิการก็ดี เราก็สามารถมาอยู่ท่ีน่ีได ้มนัก็เป็นความ
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ภาคภูมิใจของเรา เป็นแค่เร่ืองเลก็ ๆ นอ้ย แต่วา่ พอ่แม่ เราก็ภาคภูมิใจ ตวัเราเองก็ภูมิใจ ก็ไดม้าอยูท่ี่น่ี แบบเน้ีย แค่
น้ีก็มีความสุขแลว้แหละ” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวถึง ความภาคภูมิใจ ในภาพลกัษณ์ขององคก์รวา่ “ผมก็
รู้สึกภูมิใจอยา่งหน่ึงนะครับท่ี ปราบปรามทุจริตแห่งชาติเขาเขา้มาตรวจ แลว้ของเราคือเป็นองคก์รโปร่งใสอยา่งน้ี 
มนัเป็นภาพลกัษณ์ของเราดว้ยนะครับท่ีเรา ไดท้ างานกบัองคก์รน้ีแลว้เขาโปร่งใส ซ่ึงรางวลัน้ีองคก์รส่วนใหญ่ท่ี
ได ้เป็นองคก์รมหาชนทั้งนั้น เราก็รู้สึกดี วา่องคก์รเราก็ท าได”้ 

)  บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง การท่ีองคก์ร ไดใ้หค้วามรัก เห็นคุณค่าในตวับุคลากร 

และเช่ือมัน่ในการท างานของบุคลากรในองคก์รวา่ “นกแอร์เป็นอะไรท่ีท าให้เราไดเ้ติบโตมา ไดส้อนอะไรหลาย
ส่ิงหลายอยา่งโดยท่ีเราไม่รู้ตวั คือ เขาจะปล่อยและใหอิ้สระทุกอยา่ง เราอยากท าอะไรก็ท า สามารถเสนอเขาไดทุ้ก
อยา่ง พอมานัง่นึกดู ก็ เฮย้ แบบ เจ๋งวะ่ จะมีบริษทัไหนบา้งท่ีแบบให้โอกาสเราอะ เขาถามแมก้ระทัง่ออแกนไนซ์
เซชัน่ ชาร์ต (Organization Chart) ของเราควรจะเป็นอยา่งไร หนูคิดวา่จะมีสักก่ีคนท่ีให้โอกาสเราท่ีจะมาถามวา่ 
ออแกนไนซ์เซชัน่ ชาร์ต (Organization Chart) ของคุณเองเป็นยงัไงคือ . เขาตอ้งเห็นคุณค่าในตวัเรา . แสดงวา่ 
เขาไวใ้จเรานะ คือเขาตอ้งแบบรักเรานะ ถา้คิดดี ๆ เขาก็ถามทุกส่ิงอย่าง ให้เกียติว่าเราอยากช่ือต าแหน่งอะไร 
อยากมี ออแกนไนซ์เซชัน่ ชาร์ต (Organization Chart) ยงัไง อยากมีลูกนอ้งก่ีคน สุดยอดป่ะ เน่ียคือค าตอบวา่ท าไม
ถึงอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวเก่ียวกบัความภาคภูมิใจท่ีไดรั้บจากการร่วมงานกบั
องคก์รอีกวา่“พอเขารู้วา่เราท างานในสายการบินจากองคก์รท่ีมีช่ือหน่อย ก็ท าเราให้ไดรั้บความนบัหนา้ถือตาใน
สงัคม” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง การไดรั้บมอบหมายงานท่ีส าคญั ท่ีมีคุณค่า ซ่ึงท าให้
เกิดเป็นความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองอีกวา่ “คือตอนน้ีพ่ีไดรั้บมอบหมายงานมาช้ินหน่ึง ก็คือ เป็น OJT (On The Job 

Training) เป็นงานท่ีตอ้งไดรั้บความเช่ือใจจากผูใ้หญ่ ลงลานจอด เช็คตารางเคร่ืองบินอะไรประมาณเน้ียนะ คือ
งานเน้ีย ไม่ใช่วา่ใครจะไปท างานในส่วนของต าแหน่งน้ีได ้แต่เหมือนกบัเราผูใ้หญ่เขาไวใ้จ ไงครับ คือเม่ือตอน
เดือนเมษายนท่ีผา่นมา ผูใ้หญ่ ก็บอกวา่เออจะส่งไปเรียนต าแหน่งน้ีนะ อะไรอยา่งเง้ีย แลว้ก็เม่ือเวลามีกิจกรรมเน่ีย 
ส่วนใหญ่ก็จะส่งผมไปซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมนัท าให้เรารู้สึกภาคภูมิใจ คือภูมิใจท่ีไดใ้ส่ยนิูฟอร์มนกแอร์ และก็อย่างท่ี
บอกไปวา่พ่ีชอบเคร่ืองบินตั้งแต่เด็ก ๆ และมนัเลยท าใหเ้รารู้สึกพราวในตวัเองไง พราว ทู บี นก” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง การไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย จากหัวหนา้งานวา่ “ก็ท่ี
เป็นซุปเปอร์นกในภาพรวมนะ  ก็คือไดรั้บในส่วนของท่ีเป็นกรรมการนกสนุกไง แลว้ก็ไดรั้บรางวลัซุปเปอร์นก  
ก็เออ เป็นกรรมการช่วยเหลือบริษทันูน้น่ีนัน่ อะไรอยา่งเน้ียครับ  อนัน้ีก็โอเค มนัก็ท าให้เรามีความสุขนะ มนัท า
ให้เราพิสูจน์ให้คนเห็นว่าเรามีประสิทธิภาพ และก็พิสูจน์ให้คนได้เห็นว่าเราท าไดม้ากกว่าส่ิงท่ีเขาคิดเอาไว ้
เหมือนกับกระตุ ้นความสามารถตัวเองออกมาให้ผูใ้หญ่ได้เห็นอะไรอย่างเง้ีย ก็เหมือนกับได้พฒันาทักษะ 
ความสามารถ ท าใหเ้รารู้สึกวา่มีความส าคญันะ” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง ความภาคภูมิใจท่ีไดรั้บจากการยอมรับทางสังคมว่า 
“ท าใหพ้อ่แม่มีความสุข เพราะเราไดท้ างานกบัองคก์รท่ีเป็นท่ีรู้จกั ท าใหพ้อ่แม่มีความสุขกบัส่ิงท่ีเราไดดี้” 
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ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง การท่ีองคก์รให้ความส าคญักบับุคลากรในการเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น ซ่ึงท าให้เกิดความรู้สึกถึงการได้รับการยอมรับจากสังคม และการ
มองเห็นคุณค่าของบุคลากรในองคก์รวา่ “ถา้เกิดจะท างานไดม้นัก็ตอ้งมีคุณค่า ถา้เกิดวา่เราท างานอยูใ่นองคก์รท่ี
เห็นคุณค่าเรา มนัก็จะมีความสุข คนเราก็มีความสุขต่างกนัเนอะ บา้งคนก็ท างานแลว้ไดเ้งินเยอะมนัก็มีความสุข 
แต่ของพ่ีคือ ถา้การท่ีบริษทั เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และก็เห็นคุณค่าเรา พ่ีก็มีความสุขแลว้ซ่ึงท่ีน่ีให้พี่
ได”้ 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวเก่ียวกบัความ รู้สึกท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้บุคลากรได้
ร่วมแสดงความคิดในกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร ซ่ึงท าให้บุคลากรในองคก์รรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองวา่ “ท่ีน่ีเขา
เปิดรับไอเดียใหม่ ๆ เปิดโอกาส ใหเ้ราไดแ้สดงผลงาน ไม่ปิดกลั้นความคิด ใหโ้ชวข์อง ใหเ้ราแสดงความสามารถ
ออกมา ซ่ึงมนัท าใหพ้ี่รู้สึกพราวในตวัพี่นะ” 

จากการศึกษา สามารถวิเคราะห์และสรุปได้ว่า ความสุขท่ีเกิดจากการได้รับการ
ยอมรับทางสังคมของบุคลากรองค์กรสร้างสุขนั้น เกิดจาก . ความสุขท่ีได้รับการยกย่องจาก
บุคคลภายนอกองคก์ร หรือจากสังคม เช่น เป็นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง  เป็นองคก์รท่ีท าคุณประโยชน์แก่
สังคม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง . การได้รับการยอมรับจาก หัวหน้างาน และเพื่อน
ร่วมงาน เช่น รางวลั ค าชมเชย ซ่ึงถือเป็นการสร้างขวญัและก าลังใจในการท างาน . การให้
ความส าคญั และเห็นคุณค่าในตวับุคลากรในองคก์ร คือ องคก์รสร้างสุขให้ความส าคญักบับุคลากร
ในองคก์ร โดยการให้ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจในงาน การเช่ือมัน่ใน
ตวับุคลากรในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บผิดชอบ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้พนกังานไดพ้ฒันาความสามารถ
ในการท างาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี ท าให้เกิดเป็น ความภาคภูมิใจในการท างาน และความเป็นส่วนหน่ึง
ขององคก์รอีกดว้ย  



 

จากการศึกษาความสุขในท่ีท างานขององค์กรสร้างสุขท่ีใชใ้นการศึกษา ไดมี้ผูก้ล่าวถึงความสุขในการท างานหลากหลายได ้ซ่ึงสามารถสรุปให้เห็น
ชดัเจน ดงัตารางท่ี .   

ตาราาที ่ .  สรุปองคป์ระกอบของความสุขในการท างาน จากการสัมภาษณ์ 

์ะาสรขภใิการ 

ท าาาิ 

ผูาใหาภางสูล 

ชัยบูรณกฯ ิกแงรก  
คนท่ี .   คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  

ความสุขท่ีเกิดจากลกัษณะงาน  
 งานทา้ทาย                

 มีอิสระ                

 ท างานท่ีชอบ/รัก                  

 มีส่วนร่วมในงาน                

 ความส าเร็จของงาน                 

 งานนั้นมีความส าคญั                

ความสุขท่ีเกิดจากสมัพนัธภาพในการท างาน 

 ปรึกษาได ้                 

 รับฟังความคิดเห็น                  

 อยูแ่บบครอบครัว                    

 เขา้ถึงได ้                  

 ช่วยเหลือกนั                
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ตาราาที ่ .  (ต่อ) 

์ะาสรขภใิการ 

ท าาาิ 

ผูาใหาภางสูล 

ชัยบูรณกฯ ิกแงรก  
คนท่ี .   คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  คนท่ี .  

ความสุขท่ีเกิดจากบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 ยดืหยุน่                

 อากาศดี                 

 เพ่ือนร่วมงานดี                 

ความสุขท่ีเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนสวสัดิการขององคก์ร 

 ระบบการบริหาร                

 สวสัดิการท่ีหลากหลาย                 

ความสุขท่ีเกิดจากการไดรั้บการยอมรับทางสงัคม 

 ไดแ้สดงความสามารถ                   

 องคก์รเป็นท่ีรู้จกั                  

 ภาพลกัษณ์องคก์ร                

 องคก์รเห็นคุณค่า                  
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.   การด าน นิิาาิรราาานรรนสรขภาาะองา ก์กร 

 การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รเปรียบเสมือนวิธีการปฏิบติัหรือส่ิงท่ีแสดงให้เห็น
ถึงการสร้างความสุขในการท างาน จากการสัมภาษณ์ตวัแทนองคก์ร ผูบ้ริหาร บุคลากรท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ท าใหท้ราบวา่ องคก์รสร้างสุขท่ีใชใ้นการศึกษามีการด าเนินงาน การปฏิบติังาน และการจดั
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมความสุขในการท างานอยา่งไรบา้ง โดยน าเสนอผลการศึกษาจาก
การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์จากการเขา้ร่วมกิจกรรมขององค์กรสร้างสุขท่ีใช้ในการศึกษา 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   

ค าถาม คือ องค์กรมีกระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินงานในการสร้างเสริมสุข
ภาวะอยา่งไรบา้ง 

จากการสัมภาษณ์ องค์กรสร้างสุขท่ีใช้ในการศึกษา สามารถสรุปเป็นภาพรวมของการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รได ้ดงัตารางท่ี .  

ตาราาที ่ .   ภาพรวมการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร 

งา ก์กร การด านินิาาิรราาานรรนสรขภาาะองา ก์กร 

ชยับูรณ์ฯ ส่ิงส าคญัของการสร้างความสุขในการท างานคือ การท่ีผูบ้ริหารให้การสนบัสนุนการสร้าง
ความสุขในการท างานอยา่งเตม็ท่ี และยงัใหค้วามส าคญัเร่ืองการส่ือสารองคก์ร ซ่ึงท าให้เกิด 
Two Communication ท าให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัมากข้ึน อีกทั้งผูบ้ริหารยงัเล็งเห็นและ
ให้ความส าคญัต่อบุคลากร “เพ่ือนร่วมงาน” ทุกท่านอยา่งเท่าเทียมกนั  โดยค านึงถึงปัจจยั
หลาย ๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็น นโยบาย สวสัดิการ รวมถึงบรรยากาศในการท างานดว้ย 

นกแอร์ ผูบ้ริหารถือเป็นบุคคลส าคญัในการสร้างเสริมความสุขในการท างาน เป็นเสมือนผูท่ี้คอย
ส่งเสริมการท างาน สร้างบรรยากาศการท างานแบบพ่ีน้อง และมีนโยบายในการบริหารท่ี
ชดัเจน อีกทั้งยงัส่งเสริมในเร่ืองของการมีส่วนร่วมของพนกังาน ในการออกแบบกิจกรรม 
การรับฟังความคิดเห็น เกิดเป็นความรัก ความเป็นส่วนหน่ึง และผกูพนัต่อองคก์ร 

 จากภาพรวมข้างต้น เห็นได้ว่า ผู ้บริหาร ถือเป็นบุคคลส าคัญในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร และนอกจากน้ี องค์กรสร้างสุขท่ีใช้ในการศึกษา ยงัได้
กล่าวถึงการมีผูดู้แลรับผิดชอบงานในดา้นการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร การใชแ้บบสอบถาม เพื่อ
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สอบถามความคิดเห็นและความตอ้งการของบุคลากร ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ ท าให้สามารถสรุปแนว
ทางการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร โดยมีแนวทางดงัต่อไปน้ี  

.  การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร 

.  องคก์รมีวสิัยทศัน์ กลยทุธ์ และเป้าหมายท่ีเอ้ือ ต่อการเป็นองคก์รสร้างสุข  

.  มีคณะกรรมการ หน่วยงานหรือบุคลากรท่ีดูแลงานดา้นการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร  
4.  การใชแ้บบสอบถาม เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความตอ้งการของบุคลากร 

.  การด าเนินงานและการจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร 

. .   การไดารับการริับร ขิิจากผูาบรนหารรอดับรูาภงางา ก์กร 

เพื่อสร้างความชัดเจนท่ีเป็นรูปธรรมเก่ียวกบัการได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ริหารของ
องค์กรสร้างสุขท่ีใชใ้นการศึกษา ผูศึ้กษาจึงไดย้กตวัอยา่งบทสัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
และผู ้มีส่วนเก่ียวข้องกับงานด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ โดยได้มีผูก้ล่าวถึงในประเด็น
ดงัต่อไปน้ี 

 . . .   บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง การขบัเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ โดยผูบ้ริหารระดบัสูง
ขององคก์รวา่ “ผูบ้ริหารถือเป็นบุคคลส าคญัในการผลกัดนัการขบัเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร ไม่วา่จะเป็น
กิจกรรมการส่งเสริมความสุขในการท างาน หรือกิจกรรมการให้ความรู้แก่เพ่ือนพนกังาน ท่านก็จะเป็นผูอ้บรม
หรือสอนดว้ยตนเอง อยา่งการเร่ิมงานใหม่ ท่านก็จะมาปฐมนิเทศใหเ้อง อยา่งเช่น วนัสร้างเสริมความผูกพนั อนัน้ี
ท่านจะมาคุย ปรับความเขา้ใจกนัวา่ การอยูท่ี่น่ีควรท าตวัยงัไง คือเป็นคนดี เนน้การเป็นคนดีนะ อะไรประมาณน้ี 
ท่านก็จะมาคุยกบัเพ่ือนร่วมงานใหม่ทุกคนดว้ยตวัของท่านเอง” 

 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ได้กล่าวถึง ผูบ้ริหารในการสนับสนุนการด าเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาวะองคก์รวา่ “ส าคญัเลย ถา้เกิดวา่ท่านไม่สนบัสนุน เร่ืองน้ี เราก็ไม่สามารถเอาโครงการน้ีมาท าได ้คือ 
นึกอยากจะท าอะไรก็ท า มนัเป็นไปไม่ได ้ท่านก็ตอ้งเห็นความส าคญัดว้ย ซ่ึงส่วนใหญ่ ท่านก็จะช่วยเหลือ สมมติ
วา่ เราเสนออะไรไปอยา่งง้ียค่ะ ท่านก็ช่วยแนะน า อนัน้ีดีกวา่ไหม อะไรอยา่งเง้ียค่ะ แนะน ามากกวา่  ก็... อนุมติัใน
ส่ิงท่ีเราตอ้งการ แต่วา่ก็มีขอ้เสนอแนะ ท่านก็จะช่วยเสนอแนะ ในบา้งเร่ืองอะค่ะ ก็เป็นเร่ืองท่ีท าให้ เอ่ิม... เพ่ือน
ร่วมงานของท่านมีความสุข และท่านก็ยนิดี” 

และ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ยงักล่าวถึง ส่ิงท่ีผูบ้ริหารให้การสนับสนุน โดยการ
ด าเนินกิจกรรมดว้ยตนเอง อีกวา่ “ก็จะมีวธีิการแกปั้ญหาเยอะแยะมากมายเลย ท่านก็จะมาสอนเรานะค่ะ มี ท.ท.ท. 
(ท าทนัที) อนัน้ีเป็นการแกปั้ญหาแบบทนัที หรือเป็นปัญหาแบบด่วน ๆ เลย ก็จะเอาตรงน้ีเขา้ไปแก ้มนัก็จะมีวิธี
คลา้ย ๆ กบั”ผงักางปลา” เน่ียแหละ แต่เราเอามาปรับ เน่ืองจากพนักงานในระดบัปฏิบติัการจะตอ้งท า ท.ท.ท. 
ดงันั้นหากเราจะมาเรียก “ผงักางปลา” เขาคงงง วา่คืออะไร แต่ถา้เกิดเป็น ท.ท.ท. ก็คือ ท าทนัที มีปัญหาอะไรก็แก้
ทนัที อะไรมนัยงัไม่ไดท้ าก็ท ามนัทนัที ในเม่ือรู้แลว้วา่มนัคือทางแกปั้ญหา ก็ท ามนัทนัทีเลย ซ่ึงก็จะมีการสอน 
โดยคุณพฒันชยั กรรมการผูจ้ดัการ ท่านก็จะสอนเองตั้งแต่ทุกระดบัเลยนะค่ะ ก็จะสอนคิดตวัน้ี ว่ามีวิธีการคิด
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อะไร อยา่งไง ซ่ึงพนกังานปฏิบติัการทุกต าแหน่งตอ้งเรียนเหมือนกนั คุณพฒันชยั ก็เป็นคนสอนเช่นเดียวกนั ตอ้ง
ฝึก ฝึกให้หมด ทุกคนตอ้งท าได ้ถึงท าเองไม่เป็น ก็ตอ้งมีส่วนร่วม อาจจะเป็นการเก็บขอ้มูล หรือว่าการทดลอง 
การปฏิบติัอะไรอยา่งเง้ีย หรือวา่เกิดปัญหาแลว้ก็มาแจง้ ซ่ึงทุกคนก็ตอ้งมีส่วนรวมในการท าอนัน้ีเหมือนกนั” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง ความเป็นกันเองของผูบ้ริหารท่ีมีต่อบุคลากรใน
องคก์ร วา่ “ก็เชา้ ๆ เน่ีย บางทีท่านก็ป่ันจกัรยาน ตรวจนูน้ ตรวจน่ี ดูอะไรไปเร่ือย ๆ และท่านก็จะสอนเลยวา่ ถา้
สมมติเจอกนัเน่ีย ไม่จ าเป็นวา่ตอ้งเจอท่านนะ สมมติวา่เจอผูท่ี้โตกวา่ ไม่เราจะอายเุท่าไหร่ เจอผูท่ี้โตกวา่ หรือวา่
เจอลูกคา้ใหย้กมือไหว ้ กล่าวทกัทาย สวสัดีกนัก่อนเป็นอนัดบัแรกเลย แบบเน้ียมนัก็เหมือนกบัเรากลา้ท่ีจะสวสัดี
ซ่ึงกนัและกนั มนัก็จะมีความกลา้ ก็จะเกิดความสนิทสนมกนัมากข้ึน” 

. . .   บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง การริเร่ิมกิจกรรมสร้างสุข โดยผูบ้ริหารระดบัสูงของ

องคก์รวา่ “กิจกรรมสร้างสุขท่ีท ากนัชดั ๆ เลย อนัแรกเน่ีย คือ นกสนุก กิจกรรมท่ีไปท า Outing โดยเร่ิมมาจากวา่ 
มีผูบ้ริหารของเราท่านหน่ึงช่ือ วา่พ่ีวีอาร์ คุณ วิรัชกุล เน่ีย เขามาจดัการเร่ือง HR แลว้คุณวิรัชกุล เขาไปดูงานท่ี 
ญ่ีปุ่นเขาเห็นวฒันธรรมของคนญ่ีปุ่น มีการ Outing มีการมาเจอกนั แรกเร่ิมเดิมท่ีของนกแอร์เน่ีย ปัญหาท่ีเขาเห็นก็
คือวา่ กราว กบัลูกเรือ ไม่ค่อยคุยกนั เหมือนกบัประสานงานกนัยงัไม่ราบร่ืนนะครับ คุณวิรัชกุล หรือ พี่วีอาร์ เน่ีย 
เขาก็เลยเสนอกิจกรรมตวัน้ีข้ึนมาท่ีช่ือวา่ นกสนุก โดยเร่ิมจากกราวกบัลูกเรือเน่ีย ไป Outing ต่างจงัหวดักนั โดย
ในปีแรก คร้ังแรกท่ีไปเน่ีย ไปท่ีเขาใหญ่ ไปอุทยานเขาใหญ่นะครับพาไปนอน ไปเดินป่า พาไปท ากบัขา้ว พาไป
นอนรวมกนัเป็นเตน็ทใ์หญ่ ๆ , ,  คน อยา่งเน้ียครับ ให้มาเจอกนั และก็เพ่ือให้การท างานมนัราบร่ืนยิ่งข้ึน 
มนัเร่ิมจากตรงนั้นแหละครับ ก็หลายปีแลว้นะก็คือกิจกรรมสร้างสุขของเราก็เร่ิมจาก นกสนุก และหลงัจากนั้นก็
เร่ิมมีกิจกรมต่าง ๆ แข่งกีฬา นูน้น่ีนัน่มาก ข้ึนมาเร่ือย ๆ” 

   ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง การเป็นผูน้ าในกิจกรรมสร้างสุขของผูบ้ริหารว่า 
“พ่ีดุม้เป็นคนท่ีท าเองเป็นคนน ากิจจกรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง และก็ไม่ไดมี้พ่ีดุม้คนเดียว ก็มีผูบ้ริหารหลาย ๆ ท่านท่ี
เขา้ร่วมทุกอยา่งนะครับ อยา่งพ่ีฟิลิปเน่ียเขาก็ร่วมดว้ย อยา่งพ่ีดุม้เน่ียเวลาเขา้ Station ก็ท าตวัสนิทสนมกบัพนกังาน 
มาก ๆ เขาก็จะไปถ่ายรูป มาเล่นกนั อยา่งงานปีใหม่ปีท่ีแลว้ท่ีเราจดักนันะครับ เราแต่งตวัเป็นตรีมแฟนซีชุดยูนิ
ฟอร์ม ซ่ึงเขาก็มาร่วมงานกนั มาพดูคุยกบัพนกังาน มาแจก ไอโฟนบนเวที โดยสรุปก็คือผูบ้ริหารก็ให้ความส าคญั
กบักิจกรรม เรียกวา่ % เลยท่ีผูบ้ริหารของเราจะเขา้ไปร่วมกิจกรรมดว้ย” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึงผูบ้ริหาร ในการเปิดโอกาสให้บุคลากรในองคก์ร 
ไดแ้สดงความคิดริเร่ิมในการออกแบบกิจกรรมสร้างสุขวา่ “กระบวนการสร้างสุข ในฐานะคนท างานโดยตรงใน
การสร้างสุข เน่ียทางผูใ้หญ่ ทั้งพ่ีหน่อยและพ่ีฟินลิปเน่ีย เขายอมรับ เขาเปิดรับไอเดีย เปิดรับความคิดสร้างสรรค ์
ถา้เกิดเราคิดโปรเจคใหม่ หรืออะไรท่ี เรารู้สึกวา่มนัวา้ว! แบบเน้ีย เอาไปเสนอเขาก็ไม่ปิดกั้นนะครับ และถา้เกิด
อนัไหนท่ีไม่ตอ้งใชต้งั เราท าไดเ้ลยอนันั้นก็ท าไดเ้ลย อนัไหนท่ีตอ้งใชง้บประมาณก็เขียนเป็นแผนปีหนา้ต่อไป” 

และ ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวถึงอีกวา่ วฒันธรรมในการอยูร่่วมกนั ท่ีอยูก่นั
แบบครอบครัว อยู่กนัแบบพ่ี แบบนอ้งวา่ “ของนกแอร์เน่ีย ผูบ้ริหารเราจะบอกว่า นกแอร์เน่ียจะเปรียบเสมือน
บา้นหลงัหน่ึง คือ บา้นหลงัท่ี  ของพวกเรานะครับ พนกังาน แต่ละฝ่าย แต่ละคน ก็เหมือนส่วนประกอบ ต่าง ๆ 
ของบา้น คนเป็นประตู เป็นหลงัคา เป็นทางเดินอะไรอยา่งเง้ียครับ เม่ือทุกฝ่ายทุกส่วนมารวมกนั จะเป็นบา้นหลงั
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หน่ึง ซ่ึงอยูก่นัดว้ยความรัก อยูก่บัแบบพ่ีแบบนอ้ง และก็สนุกสนาน ท่ีนกแอร์เน่ีย เราจะไม่เรียกผูบ้ริหารวา่คุณ เรา
จะเรียกวา่ “พี”่ ไม่วา่เขาจะอายเุท่าไหนก็ตาม บางคน  กวา่ เราก็เรียกวา่พ่ีเลย” 

จากการสัมภาษณ์ถึง การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร พบว่า ผูบ้ริหารระดบัสูง
ขององค์กรสร้างสุขท่ีใช้ในการศึกษานั้น มีบทบาทส าคญัในการผลกัดนั ริเร่ิม กิจกรรม หรืองาน
ดา้นการสร้างความสุขแก่องคก์รดว้ยตนเอง ซ่ึงสามารถสรุปเป็นภาพรวมไดใ้นตารางท่ี .   

ตาราาที ่ .  ภาพรวมการศึกษาดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร 

งา ก์กร การริับร ขิิจากผูาบรนหาร 

ชยับูรณ์ฯ ผูบ้ริหารท่ี ชัยบูรณ์ฯ ในทุกระดบั ตั้งแต่ระดับบริหารสูงสุดขององค์กร ได้ให้การ
ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร รวมทั้งเป็นผูริ้เร่ิมในการท ากิจกรรมเพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่
บุคลากร อีกทั้งท่านยงัใหค้วามใส่ใจในเร่ืองของการส่ือสารองคก์รอยา่งมาก ท่านใหค้วามส าคญั
กบัการพบปะ พดูคุยกบับุคลากรในองคก์ร รวมไปถึง การเป็นวิทยากรในกิจกรรมการอบรมให้
ความรู้ต่าง ๆ แก่เพ่ือนพนกังาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงการดูแลเอาใจใส่เพ่ือนพนกังานใน
ทุกระดบั ก่อใหเ้กิดเป็นความรักและผกูพนัต่อองคก์ร 

นกแอร์ ผูบ้ริหารเปรียบเสมือน “พี่” ท่ีคอยส่งเสริมการท างานในลกัษณะของพ่ีสอนนอ้ง ใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างาน และเป็นผูท่ี้สร้างขวญัและก าลงัใจให้กบับุคลากร
ในองค์กร ท่ีนกแอร์ ทุกคนเรียกผู ้บริหารว่า “พี่” ซ่ึงส่ิงน้ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมและ
บรรยากาศในการท างานท่ีอยู่กนัแบบครอบครัว อยูก่นัแบบพ่ีนอ้ง อีกทั้งยงัส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในองคก์รดว้ย 

 

สามารถวเิคราะห์ และสรุปไดว้า่ การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร 
ถือเป็นส่ิงส าคญัในการขบัเคล่ือนงานดา้นต่าง ๆ ขององคก์ร และไม่ใช่เพียงการสร้างเสริมสุขภาวะ
องคก์รเท่านั้น เน่ืองจากผูบ้ริหาร ถือเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทในการผลกัดนัองคก์รให้ไปสู่เป้าหมายท่ี
วางไว ้ซ่ึงผูบ้ริหารขององคก์รท่ีศึกษาไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของทรัพยากรมนุษย ์ให้ความส าคญั
กบับุคลากรในองค์กรอย่างเท่าเทียมกนั เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน และการ
แสดงความคิดเห็น อีกทั้งยงัขบัเคล่ือนงานต่าง ๆ ดว้ยตนเอง จนเกิดเป็นการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข 

 

4.3.2  งา ก์กรสีะนรัยทศั กิ กลยขทธก แลอนปา าหสาย ทีน่งืง้ ต่งการนป็ิงา ก์กรรราาารขภ  
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรถือเป็นส่ิงส าคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจสู่

จุดมุ่งหมายท่ีคาดหวงั ซ่ึงจากการศึกษาท าใหพ้บวา่ องคก์รสร้างสุขท่ีใชใ้นการศึกษา มีวิสัยทศัน์ กล
ยุทธ์ และเป้าหมายท่ีมุ่งเน้นถึงการพฒันาในดา้นศกัยภาพของบุคลากรเป็นส าคญั จากการศึกษา 
พบวา่ องคก์รสร้างสุขท่ีใชใ้นการศึกษา มีวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององคก์ร ซ่ึงไดอ้ธิบาย
ไว ้ดงัตารางท่ี .   
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ตาราาที ่ .  ผลการศึกษาวสิัยทศัน์ กลยทุธ์ และเป้าหมายจากองคก์รสร้างสุขท่ีใชใ้นการศึกษา 

งา ก์กร ะนรัยทศั กิ กลยขทธก  แลอนปา าหสาย 

ชยับูรณ์ฯ ชยับูรณ์ฯ จะเนน้ในเร่ืองของจรรยาบรรณ โดยมีวิสัยทศัน์วา่ “เป็นองคก์ารจรรยาบรรณท่ีมุ่งเนน้
คุณภาพของเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือร่วมมือกนัสร้างนวตักรรม และความประทบัใจให้กบัลูกคา้ เพ่ือน
ร่วมงานและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย” จากวิสัยทัศน์ จะเห็นได้ว่า ชัยบูรณ์ฯ ได้ให้ความส าคญักับ
คุณภาพของเพ่ือนร่วมงานเป็นส าคญั ทั้งน้ีก็เพ่ือการผลิตสินคา้และการให้บริการท่ีดี และเพ่ือให้
ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ จากวิสัยทศัน์ดงักล่าว น าไปสู่เป้าหมายในการพฒันาบุคลากรในองคก์ร
ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งสร้างเสริมการท างานเป็นทีม การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กบัเพ่ือนร่วมงาน 
และยงัรวมไปถึงการสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มท่ีดีแก่เพ่ือนร่วมงานดว้ย 

นกแอร์ จากวิสัยทัศน์ “นกแอร์จะเป็นผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางท่ีไดรั้บการไวว้างใจสูงสุดเสมอใน
ภูมิภาคเอเชียดว้ยความมุ่งมัน่ในดา้นการบริการจากบุคลากรท่ีดีเลิศ พร้อมประสบการณ์แปลก
ใหม่ ในวถีิแห่งความเป็นไทย” จะเห็นไดว้า่ นกแอร์ไดใ้หค้วามส าคญักบัการสร้างบุคลากรท่ีดีเลิศ 
ซ่ึงหน่ึงในพนัธกิจของนกแอร์ก็คือ เพ่ือพฒันาและจูงใจพนกังานใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์และมีศกัยภาพในเชิงผลผลิตระดบัสูง  

และจากการสัมภาษณ์องคก์รสร้างสุขท่ีใชใ้นการศึกษา ยงัพบอีกวา่ องคก์รทั้ง  องคก์รได้
ใหค้วามส าคญักบัการส่ือสารในองคก์รเป็นอยา่งมาก โดยใชใ้นการด าเนินงาน การบริหารงาน หรือ
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร ซ่ึงไดก้ล่าวถึงการส่ือสารในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

. . .   บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง ช่องทางการส่ือสารท่ีใชใ้นองคก์รวา่ “ก็จะมี อีเมลลภ์ายในของ
บริษทัและก็มีเวบ็แชร์ ท่ีเป็นอินทราเน็ตภายใน และก็จะมีบอร์ดประชาสมัพนัธ์ จุดนูน้ จุดน้ี โรงอาหาร และก็มีใน
ลิฟต ์และก็ผูบ้งัคบับญัชา แต่ละส่วนงานค่ะ อนัน้ีส าคญัเพราะวา่ถึงแมว้า่เราจะติดตรงนูน้ ประชาสัมพนัธ์ตรงน้ี 
แต่ถา้เกิดไม่มีใครไปแจง้เขาหรืออะไรเขา เขาก็ไม่ จะอ่านก็ผ่านหูผ่านตา มนัก็ติดของมนัอยูป่ระจ าอะไรอยา่งเง้ีย
ค่ะ ก็จะมีคนแจง้ดว้ย ก็จะรับทั้งตา ทั้งหู ก็พยายามท่ีจะบอกหรือถา้หากส าคญัจริง ๆ ไม่รู้จริง ๆ ก็โทรแจง้ทีละคน
เลย อย่างตอนน้ี ก็เร่ิมท่ีจะใชค้่ะ Facebook กบัLineเขา้มาช่วยตอนน้ีก็ก าลงัไล่ขอเป็นเพ่ือนอยู่ เกือบจะครบทั้ง
บริษทัแลว้ ก็จะตั้งไว ้เวลาอบรมมีอบรมอะไรอยา่งเง้ีย เราก็จะไปโพสเอาไวว้า่มีอบรม อนัน้ีนะ กลุ่มเป้าหมายไป
ดูไดท่ี้ตรงไหน อยา่งเง้ีย คือก็ตอ้งปรับเปล่ียนกนัไปตามยคุสมยัอ่ะค่ะ ก็ให้ขอ้มูลเขา้ถึงเขามากข้ึน ถา้ Morning 

talk ทีหน่ึง ก็เดือนหน่ึงคร้ังหน่ึง คุณพฒันชยัก็ช่วยประชาสมัพนัธ์ ดว้ยนะค่ะ แต่ก็เดือนหน่ึงคร้ังหน่ึง จริง ๆ ก็ไม่
ทนั” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  (การสมัภาษณ์, ) กล่าวถึงการส่งเสริมการส่ือสารในองคก์รวา่“ท่ีน่ี
จะมีการพบปะ พดูคุยกบัพนกังานโดยผูบ้ริหารระดบัสูงค่อยขา้งบ่อย ก็จะมีวนัเพ่ือนร่วมงานพบผูบ้ริหารคือแต่ละ
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สงักดัจะส่งตวัแทนเขา้มาพูดคุย พบปะกบัผูบ้ริหาร ซ่ึงทุกคนจะตอ้งไดพ้บกบัคุณพฒันชยั อยูแ่ลว้ โดยก่อนท่ีจะ
ข้ึนไปจะมีการไปสอบถามปัญหาของเพ่ือนร่วมงานในสงักดัของตนก่อน วา่มีปัญหาอะไรไหม ท่ีจะใหต้วัแทนข้ึน
ไปสอบถามทางผูบ้ริหาร หรือถา้เกิดมีค าถามท่ีไม่กลา้ถามในท่ีประชุม ก็สามารถเขียนจดหมายยอ่นกล่อง หรือส่ง
อีเมลแ์ทนก็ได”้ 

. . .   บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี . กล่าวถึง การประยุกตใ์ชก้ารส่ือสาร ในการน ามาปรับใช ้ให้เกิดความ

สอดคลอ้งกบัลกัษณะของบุคลากรในองคก์รวา่ “คนท่ีนกแอร์ เป็นเจน Y ประมาณ  % (ขอ้มูล ณวนัท่ี - -

) เป็นคนรุ่นใหม่ ท่ีน้ีเร่ืองการส่ือสารเน่ีย เราก็ตอ้งรู้กลุ่มเป้าหมายของเราเนอะ วา่เป็นวยัรุ่น การส่ือสารก็ตอ้งใช้
ภาษาในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายหน่อย เราจะใชว้ิธีการสอดแทรก Content เน้ือหาสาระท่ีวิชาการ ในทางท่ีมนั
สนุกสนานและเขา้ใจง่าย น่ีคือแนวคิด” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวถึง ส่ือและช่องทางการส่ือสารท่ีใชใ้นการด าเนินงานสร้างเสริม
ความสุขในองค์กรว่า “ช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ก็เช่น อินทราเน็ต แต่เราจะสร้างสรรค์ตรงท่ีว่า ถ้าเกิด 
อินทราเน็ตเน่ีย เราจะ เรียกวา่ อินทราเนส ท่ีแปลวา่รังนก เราก็จะมีอีเมล ์มี Facebook  เป็นกลุ่มใน Facebook ของ
เราก็จะมีพนกังานเขา้มา Facebook จะสร้างเป็นกรุ๊ปในบริษทัเอง ก็จะมีการอพัเดทข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ เรามีนก
ทีวี เป็นรายการวีดีโอ ถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ ก็จะเป็น topic ของท่ีน่ี เป็นของภายใน เช่นวา่เราเคยท าตอนหน่ึง
ท่ีวา่นกแอร์เน่ีย เขาจะมีฝ่ายช่าง แต่ฝ่ายช่างเน่ีย คนไม่ค่อยรู้วา่เขาท าอะไรกนั เพราะเขาอยูข่า้งใน เราก็เลยไปตาม
ติดชีวติเขาเหมือนรายการกบนอกกะลาไปถ่ายท าวา่ วนั ๆ หน่ึงเขาท าอะไร เขาไปกินขา้วท่ีไหน” 

และ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ยงัได้กล่าวถึงการใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารในการสร้างความสุขใน
องคก์รอีกว่า “อีเมล ์อินทราเนส นกเฟส (เฟสบุก) SMS (คือเราจะส่งตอนแรกคือ ตอนรับพนกังานใหม่ ในช่วง
แรก ๆ เราจะ SMSไปหาเขาวา่ยินดีตอนรับสู่นกแอร์ ซ่ึง SMS ท่ีส่งไปเน่ีย มนัไม่ใช่ SMS ท่ีส่งแบบออโตทุ้กคน
ขอ้ความเดียวกนัหมดนะ แต่เราเปล่ียน ใส่ช่ือเขา้ไปด้วย เช่น “นกฝน ยินดีตอนรับเขา้สู่นกแอร์” อนัน้ีเป็นวนั
แรกเร่ิมงาน อนัท่ี  คือวนัเกิด วนัเกิด ก็จะมีส่ง SMS สุขสันตว์นัเกิดนกอะไรก็วา่ไป อยา่งเหตุการณ์พิเศษก็มีคบั 
เช่น การฝึกอบรมอยา่งเง้ีย เขาก็จะส่ง SMS ไปบอกเลยว่าเจอกนัท่ีห้องไหน อะไรยงัไง นกจ๊ิบ ๆ เราก็จะมีการ
ประกาศเร่ืองของความปลอดภยั เร่ืองสุขภาพอยา่งเง้ียครับ อย่างเคร่ืองบินใหม่จะมาแลว้นะ พ่ีรู้ป่าว เป็นการใช ้

Concept ง่าย ๆ ประชาสมัพนัธ์เร่ืองเคร่ืองบิน” 

 จากการศึกษา วิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรกลุ่มตวัอย่าง ท าให้ทราบว่า 
องคก์รสร้างสุขท่ีใชใ้นการศึกษา ทั้ง  องคก์ร มีเป้าหมายท่ีคลา้ยคลึงกนั นัน่ก็คือ การมุ่งเนน้ในการ
พฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองคก์รให้เป็นบุคลากรท่ีมีความเป็นเลิศ ทั้งในดา้นการผลิตและการ
ให้บริการแก่ลูกคา้ รวมทั้งการค านึงถึงการสร้างคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีให้กบับุคลากรใน
องค์กรเป็นส าคญัซ่ึงจากการศึกษา การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ท าให้ทราบอีกว่าองค์กร
สร้างสุขท่ีใช้ในการศึกษาให้ความส าคญักบัการสร้างความสุขในท่ีท างานไม่ว่าจะเป็น การสร้าง
บรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม การส่ือสาร รวมถึงวฒันธรรมองค์กรท่ีอยู่กบัแบบครอบครัว อยู่กนัแบบพี่
แบบนอ้ง จนสานสัมพนัธ์ ก่อใหเ้กิดเป็นองคก์รแห่งความสุขไดใ้นสุด  
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. . .  สี์ณอกรรสการ หิ่ะยาาิหรืงบข์ลากรที่ดูแลาาิดาาิการรรา าานรรนสรขภาาะอ
งา ก์กร  

คณะกรรมการ หน่วยงานหรือบุคลากรท่ีดูแลงานดา้นการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร คือ
บุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีในการท างานดา้นการสร้างความสุขแก่องคก์ร ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ องคก์รสร้าง
สุขท่ีใชใ้นการศึกษา ไดก้ล่าวถึง คณะกรรมการ หน่วยงาน หรือ บุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีในการดูแลงาน
ดา้นการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร ในประเด็นดงัต่อไปน้ี   

. . .   บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวถึงคณะกรรมการท่ีดูแลงานดา้นการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร
วา่“คือบุคคลไม่สามารถท าอะไรทั้งหมดไดด้ว้ยตวัเองมนัตอ้งมีแรงขบั คือเขาเป็นคณะกรรมการสวสัดิการมนัก็
ตอ้งช่วยกนั โดยทั้งกลุ่มบริษทั ชยับูรณ์ฯเน่ีย จะตอ้งมีคณะกรรมการสวสัดิการ ก็คือ มีตวัแทน เพราะฉะนั้นอยา่ง
นอ้ยท่ีสุดเน่ียก็ตอ้งมีกองทพัประมาณ  คน ทุกบริษทั มนัก็ท าใหเ้ราท างานไดง่้ายข้ึน” 

และ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ยงัได้กล่าวถึงแนวทางในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการด าเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร อีกว่า “ก็ตอ้งคิดก่อนว่าคุ ้มค่าไหม ท าไปแลว้ได้อะไร ก็คือทุกคร้ังท่ีเราเขียนตัว
โครงการเน่ีย จะตอ้งเขียนหลกัการและเหตุผลไงค่ะ เพราะฉะนั้นเน่ียมนัตอ้งเขียนชดัเจนก่อนท่ีเราจะท า มนัตอ้ง
เขียนเป็น ท าแลว้ไดอ้ะไร อะไรคือตวัดชันีวดั มีงบประมาณเท่าไหร่ ไม่ใช่อยู่ ๆ จะท าก็ท าเลยเน่ียไม่ได ้ตอ้งมี
แบบอนุมติัเหตุผลท่ีจะท าคืออะไร อะไรคือตวัวดัผลส าเร็จของกิจกรรมอันน้ีคืออะไร ผูรั้บผิดชอบคือใคร 
งบประมาณเท่าไหร่ ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ คืออะไร ใชร้ะยะเวลาในการงานนานขนาดไหน ส่วนใหญ่ก็เป็น
หนา้ท่ี HR เป็นกิจกรรมในเร่ืองของคน” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง การคดัเลือกคณะกรรมการสวสัดิการในการขบัเคล่ือนงานดา้น
การสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รวา่ “เรามีคณะกรรมการสวสัดิการ ซ่ึงจะมีตวัแทนของทุก ๆ  สงักดัเลย ทั้งบริษทัและ
ก็ของชยับูรณ์ ก็ทุก ๆ ฝ่ายใหไ้ปคดัเลือก ใหโ้หวตกนัข้ึนไปเป็นคณะกรรมการสวสัดิการ โดยคณะกรรมการฯเน่ีย
ค่ะ จะเป็นตวัแทนขบัเคล่ือน ท่ีจะตอ้งไปเหมือนท าตวัเป็น สส. ค่ะวา่จะตอ้งถามก่อนวา่ตอ้งการอะไรไหม เด๋ียวจะ
ประชุมนะ ตอ้งการอะไรเพ่ิมไหม สวสัดิการมีอะไรใหป้รับปรุงไหม เกิดปัญหาอะไรข้ึนไหมในความเป็นอยูข่อง
ตวัเพ่ือนร่วมงานของเราเอง โดยคนพวกน้ีมาก็จะมาร่วมประชุมกนัวา่เขาเจอ เคสน้ีนะ อนัน้ีเราจะเพ่ิม อนัน้ีได้
ไหม หรือเราจะช่วยปรับอนัน้ีไดไ้หม มีแนวทางไหนท่ีจะช่วยไดบ้า้ง” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวถึงการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรว่า “ก็ถา้เกิดเพ่ิม
อะไรสกัอยา่งหน่ึงเน่ีย เราไม่ไดคิ้ดอยากจะไดก็้ได ้ก็เพ่ิมเลยนะ ทีมคณะกรรมการสวสัดิการเราเน่ียจะตอ้งมีแผน
คือพอเราสแกนมาแลว้รอบหน่ึงแลว้วา่ โอเคเร่ืองน้ีโหวตกนั ควรจะใหไ้หม ในคณะกรรมการโหวตกนัก่อน แลว้
เราก็ตอ้งเอาท่ีโหวตกนัเน่ียไปหาขอ้มูลมาก่อนเลยเราตอ้งไปหาขอ้มูลมาซับพอร์ต (Support) เพราะว่าเราตอ้ง
เสนอให้ทางคณะกรรมการฝ่ายบริหารดูอีกที (คือคณะกรรมการท่ีมีแต่ผูบ้ริหาร) ให้คณะกรรมการพิจารณาว่า
อนุมติัไหม ซ่ึงคณะกรรมการสวสัดิการตอ้งไปหาขอ้มูลมา ถามเองตอบเอง เหมือนกบัวา่ถา้เกิดเป็นผูบ้ริหารเน่ีย 
เขาจะถามอะไรเราบา้ง เราจะตอบยงัไง จะมีเหตุผลอย่างไงท่ีจะตอบเขา ขออนัน้ีมาเพ่ืออะไรบา้ง ประโยชน์มี
อะไรบา้ง ขอ้เสีย ขอ้ดีและก็พอถึงวนับุ๊ปเน่ีย คือเราจะมี  เดือนต่อ  คร้ัง ท่ีจะน าเสนออะไรใหม่ ๆ อนัเน้ียไป 
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ก่อนขออนุมติั เราก็ตอ้งไปน าเสนอเลยก็เอาเร่ืองท่ีเราหาขอ้มูลมาเน่ีย ส่งตวัแทนไปน าเสนอให้ผูบ้ริหารฟัง ท่านก็
จะถามมา เหมือนกบัท่ีเราหาขอ้มูลไว ้เราหาไวห้มดแลว้ ก็จะสามารถตอบได ้แลว้ก็ท่านจะพิจารณากนัเด๋ียวนั้น
เลย ก็ในระหวา่งท่ีท่านพิจารณากนัเราก็ตอ้งออกไปจากหอ้งนั้นก่อน สกัพกัหน่ึงเขาจะเรียกเขา้ไปบอกผลโหวตวา่
อนุมติั หรือไม่อนุมติั ถา้ส่วนใหญ่เป็น ประโยชน์ของส่วนร่วม ท่านก็อนุมติัซะส่วนใหญ่” 

. . .   บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึงการให้พนกังานเป็นส่วนหน่ึงในคณะกรรมการเฉพาะกิจของ

กิจกรรมสร้างสุขวา่ “คือเราเป็น low cost ดงันั้นกิจกรรมท่ีเราท าเน่ียมนัจะไม่ไดใ้ชต้งัเยอะมาก และก็ทุกอยา่งเรา
ท าเองหมดเลย เราจะไม่ไดจ้า้งออแกไนซ์เซอร์ (Organizer) คือจะไม่ไดจ้า้งบริษทัมาจดัให้แก่พนกังานเน่ืองจาก
เราไม่ไดจ้า้งออแกไนซ์เซอร์ (Organizer) HR เน่ียจาก JD (Jon description) คือก็ตอ้งท างานดา้นน้ีอยูแ่ลว้แหละ 
แต่วา่คนมนัไม่พอ เพราะฉะนั้นเน่ีย น่ีคือมนัเป็นส่ิงท่ี ท าให้นกแอร์ต่างจากบริษทัทัว่ไป คือเราไม่ไดจ้า้งออแก
ไนซ์เซอร์ (Organizer)  เพราะฉะนั้น คนท่ีเป็นคณะกรรมการ คือ อาสาสมคัรครับ ท่ีเขาจะรวมเป็นทีมงานกบัเรา
เน่ียจะมาจากหลายท่ีมาก บา้งคนคือมาจาก เชียงใหม่ก็มี หาดใหญ่ก็มี อุดรก็มี มาช่วยกนั โดยผูท่ี้มาเน่ีย เขาไม่ได้
ค่าตอบแทนอะไรเลยนะครับ เขามาดว้ยใจ ก็คือมาเพ่ือช่วยสร้างความสุขให้กบัพนกังานดว้ยกนัเอง ซ่ึงพ่ีมองว่า
ขอ้ดีของมนัคือ เราเขา้ใจ และใส่ใจมากกวา่” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวถึงการคดัเลือกคณะกรรมการในการท ากิจกรรมท่ีแตกต่างกนั
ออกไปวา่ “ถา้เกิดเป็น Event ต่าง ๆ เน่ียเราก็จะไม่ไดค้ดั เพราะวา่ คนท่ีเขาส่งช่ือเขามาเน่ีย . เป็นคนทีผูบ้ริหาร
เห็นวา่เขามีศกัยภาพ . คือเขาอยากเป็นอยูแ่ลว้ดว้ย ส่วนไออนัท่ีเป็นนกสนุก ไออนัท่ีพ่ีพูดถึงเน่ีย เราก็จะพาเขาไป
Outingต่างจงัหวดั ไปท่ีจริงเลย ก็จะมีการทดสอบ ให้เขาคิดอะไรต่าง ๆ แบบเน้ียแต่ท่ีผ่านมาเน่ีย เขาก็โอเคแลว้
แหละ  % และก็อยา่งนกสนุกเน่ีย คร้ังล่าสุดท่ีเราจดัเน่ียก็มีการส ารวจพนกังานวา่นกสนุกปีน้ีเน่ีย  ท่ีจดัไป
และกิจกรรมท่ีก าลงัจะจัดเน่ียว่าเราอยากท าอะไรกันบ้างแลว้ กิจกรรมท่ีเขาอยากท าเน่ียก็คือ . เขาอยากท า
กิจกรรมผจญภยั . เขาอยากท าซีเอสอาร์ . เขาอยากท ากิจกรรมแนวอาร์ซีครับคือการตามหาของหาอะไรก็ได ้
แลว้เราก็ไปไดต้วักิจกรรมเอทีท่ีนครนายก มนัเป็นการข่ีเอทีวี เป็นกลุ่มนะแลว้ก็ระหวา่งทางเน่ียจะมีการหาของ
นูน้น่ีนัน่ และก็ไปปลูกป่าดว้ย ซ่ึงเป็นกิจกรรมตวัเดียวท่ีรวมความตอ้งการของพนกังานไดท้ั้งหมด ซ่ึงเขาก็ Happy 

คือ เราฟังเขาแลว้ก็เอามาประยกุตใ์ช”้ 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ได้กล่าวเก่ียวกับ การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม ในการเป็น
คณะกรรมการเฉพาะกิจ ในกิจกรรมสร้างสุขขององคก์รวา่ “เราจะเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม ซ่ึงข้ึนอยูก่บักิจกรรมครับ เช่น กิจกรรมแข่งขนักีฬา สมมตินะครับ กีฬาเช่น แข่งขนัฟุตบอล แบตบินตนั 
โบล่ิง อยา่งเง้ียคบั ทาง HR จะคิดโครงหลกัไว ้ส่วนรายละเอียด ช่ือ กติกา การแข่งอะไรยงัไงเราก็จะใหเ้ขาคิดครับ 
คือกีฬาแต่ละประเภทเน่ีย เขาจะมีก๊วนของเขาอยูแ่ลว้ เขาก็จะเล่นกนัประจ าอยูแ่ลว้ เราจะไปคุยกบั หัวหนา้ก๊วน 
คุยกบัตวัแทนของคนท่ีเขาเล่นกนัประจ าอยูแ่ลว้ สมมติพ่ีจะแข่งแบตแบบเน้ียครับ เฮย้พ่ี เราจะแข่งกนัยงัไง นับ
คะแนนยงัไงดี ถา้เป็นกีฬาแบบเน้ียครับ” 

และ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ได้กล่าวถึงการเลือกคณะกรรมการเฉพาะกิจ ในการด าเนิน
กิจกรรม อีกวา่ “แต่ถา้เป็นอีเวน้ใหญ่ ๆ เช่น งานปีใหม่ งานสงการณ์ อยา่งเง้ียท่ีเป็นอีเวน้ (Event) ใหญ่ ๆ เน่ีย เรา
จะรับสมคัรกรรมการ การรับสมคัรกรรมการหมายความวา่ เราจะให้ผูบ้ริหารแต่ละฝ่ายส่งพนกังานเขา้ร่วมเป็น
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คณะกรรมการกบัเรา และเราก็นดัประชุมกรรมการแบบเน้ียวา่ ในงานเน้ียเน่ีย เราจะท าอะไรกนัดีนะ เราจะมีตรีม
อะไร รางวลัจะเป็นอะไรบา้ง และก็ทุกคนก็เหมือนกบัเป็นคณะท างานดว้ย ก็ตวัแทนในแต่ละฝ่ายก็มีส่วนร่วม อนั
น้ีจะเป็นงานอีเวน้ (Event) นะครับ ส่วนอีกอนัหน่ึงท่ีเห็นชดัคือ นกสนุก อนัน้ีคือเอา้ติ้ง (Outing) ท่ีเราไปกนั ปีละ 

-  เดือนทุกอาทิตย ์อนัน้ีเน่ีย หนกันะครับ เราก็จะเปิดรับสมคัรกรรมการ ใหเ้ขาส่งคลิปมา ใหเ้ขาไปสมัภาษณ์ พา
เขาไป Outing คดัเลือก ใหเ้ขาลองท ากิจกรรมดูอยา่งเน้ียครับ และก็พอไดค้ณะกรรมการชุดหน่ึงเขา้มาเน่ีย ทุกคน
ก็จะเป็นคณะกรรมการดว้ยกนั HR เป็นตวัประสานหลกั HR จะมีหนา้ท่ีในการเบิกจ่ายงบประมาณ การติดต่อต่าง 
ๆ แบบเน้ียครับ แต่ความคิดหรือไอเดียเน่ีย ก็จะมาจากกรรมการทั้งนั้น” 

 จากการศึกษา การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร พบวา่ ในการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาวะองค์กรขององค์กรสร้างสุขนั้น มีการจดัตั้งคณะกรรมการ หน่วยงานหรือบุคลากรในการ
รับผิดชอบและดูแลงานดา้นการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร เพื่อเป็นตวัแทนในการด าเนินกิจกรรม
สร้างสุขขององค์กรซ่ึงรูปแบบของผูด้  าเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรจะมีความ
แตกต่างกนัไป  ตามบริบทของแต่ละองคก์ร ดงัตารางท่ี .   

ตาราาที ่ .  ภาพรวมดา้นคณะกรรมการ หน่วยงานหรือบุคลากรในการรับผดิชอบและดูแลงานดา้น  
การสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รจากองคก์รสร้างสุขท่ีใชใ้นการศึกษา 

งา ก์กร ์ณอกรรสการ/หิ่ะยาาิ/บข์ลากรทีดู่แลาาิดาาิการรราาานรรนสรขภาาะองา ก์กร 

ชยับูรณ์ฯ มีคณะกรรมการสวสัดิการในการขบัเคล่ือนงานด้านสวสัดิการขององค์กร และมี
บุคคลากรในหน่วยงานดา้นพฒันาทรัพยากรมนุษย์เป็นผูดู้แล รับผิดชอบงานดา้นกิจกรรม
การสร้างสุขต่าง ๆ ขององคก์ร 

นกแอร์  มีหน่วยงานดา้นพฒันาทรัพยากรมนุษยดู์แลในดา้นการจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความสุข ความผกูพนัในการท างาน รวมไปถึงหน่วยงานดา้นบริหารทรัพยากรมนุษย ์ท่ีดูแล
ในเร่ืองสวสัดิการต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังานในองคก์ร และยงัมีการจดัตั้งทีมงานเฉพาะกิจในการ
จดักิจกรรมใหแ้ก่พนกังาน ทั้งน้ี เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในองคก์ร 

สามารถวิเคราะห์ และสรุปไดว้่า คณะกรรมการ หน่วยงาน หรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบใน
งานดา้นการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รนั้น มีความส าคญัในการขบัเคล่ือนกิจกรรม ช่วยให้กิจกรรม 
หรืองานต่าง ๆ ด าเนินไปดว้ยความราบร่ืนและมีความชดัเจนในการท างานมากข้ึน และนอกจากน้ี 
การส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยเสริมสร้าง
ความผกูพนั และเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
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. .   การใชาแบบรงบถาส นพืง่รงบถาส์ะาส์นดนห็ิแลอ์ะาสตางาการภงาบข์ลากร 

 แบบสอบถาม คือ เคร่ืองมือในการใช้สอบถามและส ารวจความตอ้งการของบุคลากรใน
องค์กร เพื่อน าขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามมาจดักิจกรรม หรือโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีใชใ้น
การสร้างสุขภาวะองค์กร ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ องค์กรสร้างสุขท่ีใช้ในการศึกษา ได้กล่าวถึง
แบบสอบถามในประเด็นดงัต่อไปน้ี   

. . .   บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง แนวคิดแบบสอบถามคุณภาพชีวิตเพ่ือนร่วมงานวา่ “ในเร่ือง
ของสวสัดิการจะมีแนวคิดหลาย ๆ อยา่ง พ่ีจะมีแบบสอบถามคุณภาพชีวิตเพ่ือนร่วมงาน จริง ๆ แลว้เน่ียทัว่ ๆ ไป 
เราจะใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจเพ่ือนร่วมงานใช่ไหมค่ะ ในหลาย ๆ แนวคิดจะเป็นแบบนั้นนะค่ะ แต่จริง ๆ 
แลว้เน่ีย แนวคิด TQM มนัไม่ใช่ เขาไม่ไดม้องเร่ืองพวกน้ี เขาจะมองในเร่ืองของคุณภาพชีวติเพ่ือนร่วมงาน คือพ่ีก็
จะเปล่ียนเป็นแบบสอบถามคุณภาพชีวิตแทน ในแบบสอบถามคุณภาพชีวิตของพนกังานเน่ีย ก็จะมีค าถามหลาย
อยา่ง เช่น สอบถามความผกูพนั ความพึงพอใจ และคุณภาพชีวติของเพ่ือนร่วมงาน จะดูในเร่ืองของเอ็นเกจเมน้ท์
(Engagement)โดยดูวา่เขามีความพึงพอใจ ความผกูพนักบัองคก์รมากขนาดไหน คุณภาพชีวิตเป็นอยา่งไงบา้ง ซ่ึง
ส่ิงท่ีเราสอบถามจะแบ่งเป็น  ส่วน ส่วนแรกก็คือ ขอ้มูลทั่วไปของเพ่ือนร่วมงาน ส่วนท่ี  ก็คือเร่ืองของ
ครอบครัว ส่วนท่ี  ก็เร่ืองท่ีพกัอาศยั การเดินทาง ส่วนท่ี  เร่ืองคุณธรรมจริยธรรม ส่วนท่ี  เร่ืองการมีส่วนร่วม 
ส่วนท่ี  สภาพแวดลอ้มในการท างาน และส่วนท่ี  เร่ืองสุขภาพของเพ่ือนร่วมงาน โดยเราก็จะเอาค าตอบในส่วน
ท่ี -  มาใชใ้นเร่ืองของการปรับสวสัดิการ  และโปรแกรมในเร่ืองของการดูแลเพ่ือนร่วมงาน” 

ผูใ้ห้ขอ้มูล คนท่ี .  ได้กล่าวถึง รายละเอียดแบบสอบถามคุณภาพชีวิตเพ่ือนร่วมงาน อีกว่า 
“ยกตวัอยา่งเช่น เร่ืองทัว่ไปท่ีเพ่ือนร่วมงานมากรอกแบบสอบถามนะค่ะ ก็ถา้เป็นเร่ืองของครอบครัวเราก็ดูวา่ เขา
อยูค่นเดียวไหม อยูก่บัพอ่แม่ไหม ดูวา่เพ่ือนร่วมงานส่วนใหญ่ เขาพกัอาศยัอยูก่บัใคร ดูวา่โปรแกรมท่ีจะใชใ้นการ
ดูแลเขามีไรบา้ง และก็จะสอบถามในเร่ืองของเวลาในการอยู่กบัครอบครัวมีมากน้อยขนาดไหน เพ่ือดูว่าเขามี
ความอบอุ่นไหม ในการอยูก่บัครอบครัว และก็เร่ืองท่ีอยูอ่าศยั การเดินทางเป็นยงัไงบา้ง ความปลอดภยัมีมากนอ้ย
ขนาดไหน เร่ืองของคุณธรรมจริยธรรมก็จะมองส่ิงพวกน้ีเป็นพ้ืนฐาน  เพราะเราจะไดรู้้วา่คนของเราอยูใ่นโซน
ไหนมากกว่า เราจะได้จัดโปรแกรมให้ถูก ด้านสังคมในเร่ืองของการใช้สิทธิการเลือกตั้งเป็นยงัไง กิจกรรม
ช่วยเหลือสังคมเป็นยงัไงบา้ง แบบสอบถามของเพ่ือนร่วมงานดีไหม ช่วยเหลือคนอ่ืนดีไหม ส่ิงแวดลอ้มในการ
ท างาน ท าโอทีไหม เหน็บเหน่ือยไหม มีงานกะไหมและการผ่อนช าระเป็นยงัไง หน้ีสินเป็นยงัไงบา้ง และก็จะมี
เร่ืองของสวสัดิการต่าง ๆ ส่วนน้ีก็จะเป็นเร่ืองของสวสัดิการ สวสัดิการท่ีเรามีอยู ่เขารู้ไหมวา่มี และมีสวสัดิการ
อะไรบา้ง เพ่ือท่ีจะไดรู้้วา่เขารู้มีความเขา้ใจไหมในเร่ืองของสวสัดิการของบริษทั เราจะไดจ้ดัการดูแลเขาได ้บา้ง
คนไม่รู้นะวา่มีสวสัดิการน้ีดว้ย รู้วา่ท่านมีสิทธิไหม มีสิทธิและท่านไดใ้ชห้รือเปล่า (ปีหน่ึงกรอกคร้ังหน่ึง ) ก็จะ
ถามพวกน้ี บางคนท่ีเขาอาจจะไม่รู้วา่มี ก็อาจจะเป็นเพราะเราส่ือสารไม่ทัว่ถึง แบบสอบถามน้ีก็จะช่วยได ้ทั้งหมด 

 เร่ืองท่ีเราถามเขา เร่ืองของสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นไงบา้ง ความปลอดภยั สุขภาพเป็นยงัไง จะมีการ
ดูแลเร่ืองสุขภาพดว้ย เราก็เอาส่ิงท่ีเราไดรั้บจากแบบสอบถามมาจดัท าเป็นสมุด และก็เรียนผูบ้ริหารระดบัสูงเพ่ือ
จัดโปรแกรม เราก็คิดเป็นมาตรการต่าง ๆ นะค่ะว่าเราจะต้องท าอะไรกับส่ิงท่ีได้รับกลับมาบ้าง โดยผ่าน
คณะกรรมการสวสัดิการของเรา คะแนนท่ีเราไดม้า ไม่ไดแ้กท่ี้คะแนนสูงก่อน แต่เราจะไปมองคะแนนต ่า คะแนน
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สูงมนัก็เป็นส่ิงท่ีดี เราดูคะแนนท่ีมนัไดน้อ้ยวา่มนัไดน้อ้ยเพราะอะไร เหตุผลเป็นเพราะอะไร แลว้เราจดัโปรแกรม
วา่มีมาตรการอะไรบา้งท่ีท าใหเ้พ่ือนร่วมงานมีความรู้หรือความเขา้ใจเพ่ือใหไ้ดส่ิ้งท่ีดีข้ึน” 

ผูใ้หข้อ้มูล คนท่ี .  ไดก้ล่าวเก่ียวกบัวิธีการประเมินแบบสอบถามวา่ “แบบสอบถามของเราจะ
ไม่มีขอ้  นะ (คือ ไม่มีปานกลาง) เพราะวา่ ถา้มีคนตอบปานกลางหมด เราก็ไปต่อไม่ได ้ใหเ้ลือกไปเลยดีก็ดี เลวก็
เลวไปเลย และแบบสอบถามจะไม่เขียนช่ือ แต่มีโคด้ ซ่ึงจะน ามาจดัเรียงล าดบั โดยขอ้ท่ีไดน้อ้ยจะเอามามองวา่มนั
คือปัญหา เสร็จแลว้มาหาสาเหตุ ว่าท าไมขอ้น้ีถึงไดค้ะแนนนอ้ย เพราะอะไร เราก็หาสาเหตุ แลว้ก็น ามาก าหนด
เป็นมาตรการ และก็คน้มาตรการแกไ้ข ก็คือออกเป็นโปรแกรมเพ่ือมาดูแลพนักงาน อยา่งเช่น ถา้พนกังานเรามี
หน้ีสินเยอะ เราก็มีโครงการฝึกอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับพนักงาน และก็ในกรณีท่ีเขาอาจจะมีเวลาให้กับ
ครอบครัวนอ้ย เราก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวให้ ส่งเสริมจรรยาบรรณ ส่งส่งสุขภาพของ
เพ่ือนร่วมงาน มีการปรับปรุงระเบียน และก็กิจกรรมแรงงานสมัพนัธ์ ส่งเสริมทกัษะการเป็นผูน้ า น่ีก็คือโปรแกรม
ท่ีได้มาจากการส ารวจ คุณภาพชีวิตของเพ่ือนร่วมงาน ก็คือเอาผลของเขาเน่ียเอามาท า และก็มาออกแบบเป็น
โปรแกรมต่าง ๆ” 

. . .   บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ได้กล่าวถึง แนวคิดความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร ในการ

ประยกุตใ์ชเ้พ่ือสร้างความสุขในการท างานวา่ “ท่ีน่ีจะใชแ้นวคิด Employee Engagement ของ Gallup คือ ตวั  
ปัจจยัท่ีสร้างความผูกพนัให้กบัพนักงานนะครับ ก็  ขอ้ เช่น พนกังานรู้ว่าเขาถูกคาดหวงัอะไรกบัในการการ
ท างาน เขามีโอกาสเติบโตในท่ีท างาน เขามีคนบางคนห่วงใยเขา อยา่งเง้ีย ขอ้นะครับ พ่ีก็เลยอยากส่ือสาร พวก
เน้ีย ก็ท าโครงการข้ึนมา โดยแต่ละเดือนเน่ีย เราจะส่ือสาร เดือนละเร่ือง ๆ โดยจะเป็นคลิปวดีีโอบา้งเป็นโปสเตอร์
บา้งอย่างเง้ียครับ ส่ือสารออกไป อย่างเช่น เร่ืองแคร์ เราจะถามเขาว่า ถา้มีคนท่ีท างานคอยห่วงใยท่าน? พี่ก็จะ
ออกเป็นคลิปโฆษณาไปเลย วา่ในแต่ละเดือนเน่ีย เพ่ือนร่วมงานเทคแคร์ ห่วงใยเขายงัไงบา้ง เราก็ใหเ้ขาส่งค าตอบ
เขา้มาแลว้ชิงรางวลัอยา่งเน้ียครับ คือ แนวคิดของมนัคือ ส่ือสารเร่ืองยากใหเ้ป็นเร่ืองง่าย นะครับเร่ืองความผูกพนั 
เน่ียยกระตุกต่อมคิดเขาอยา่งเช่นวา่ เร่ืองการชมอยา่งเง้ีย หัวหน้าตอ้งชมลูกนอ้งให้มากข้ึนนั่นคือนกรักนก นก
ห่วงใย คือ เหมือนกบัเราไป คือ HR เน่ีย ทั้ง HRM และ HRD เน่ีย ก็จะไปรับฟังขอ้คิดเห็นขอ้ ซกัถามต่าง ๆ ของ
พนกังาน  คือมีอะไรก็มาพูดคุยกบัทาง HR ได ้นกใกลชิ้ด คือ เป็นนโยบายเชิงรุกของ HR เรามีพนักงานอยูท่ัว่
ประเทศใช่ไหมค่ะ เพราะฉะนั้น เราเน่ีย จะ Assign HR  คนเน่ีย จะดูแลฝ่ายไหน หรือ Station ไหน เราก็
เหมือนกบัเป็นผูท่ี้คอยไปหาเขา คอยไปถามสาระทุกสุขดิบ เราก็จะไปหาเขาเป็นประจ า เดือนละ คร้ัง รับฟังความ
คิดเห็นของเขา ช่วยเหลือเขาอะไรอยา่งเน้ีย” 

ผู ้ให้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง การจัดกิจกรรมสร้างสุข โดยการใช้ผลส ารวจจาก
แบบสอบถามขององค์กรว่า “อย่างนกสนุกเน่ียจะส ารวจทุกปีท่ีจัด คือ เราจะใช้วิธีการพีอาร์ก่อน  ใน
แบบสอบถามพนกังานก็จะตอบมาวา่ ปีหนา้อยากไปไหน อยา่งคร้ังล่าสุดท่ีจดัเน่ีย คือเขาอยากไปทะเล เราก็หารี
สอร์ท ท่ีพกัท่ีอยูใ่นทะเล เราไม่ไดไ้ปเลยนะ เราก็ดูสถานท่ีรอบ ๆ ในรัศมีท่ีเราพอจะไปได ้ท่ีใกลด้อนเมือง อยา่ง 
ชลบุรี ปึกเตียน ชะอ าอย่างเง้ียครับ และเราก็ส่งอีเมล์หาทุกรีสอร์ทท่ีมีขอ้มูลอยู่นะครับแลว้ก็ให้เขาเสนอราคา
กลบัมาวา่เราตอ้งการไปจ านวนเท่าเน้ียคร้ัง ความตอ้งการแบบเน้ีย ๆ เขาก็ส่ง ราคาเขา้มาให้เรา เราก็ไปคดัเลือก 
และไปส ารวจสถานท่ี ท่ี ๆ เราท าการคัดไว ้ก็พาผูบ้ริหาร พาทีมงานไปและในการัดกิจกรรมนกสนุกนั้ น                        
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ในทุกทริปจะไปท่ีเดียวกนั กิจกรรมเดียวกนั อาหารเหมือนกนัหมด ค าวา่เหมือนกนัเน่ียคือ โครงมนัเหมือนกนันะ
ก็คือแรก  ๆ เน่ีย อะไร ๆ มนัอาจจะไม่ลงตวัเราก็ปรับอยา่งปีนึงเราไป  ทริป สักทริปท่ี -  เน่ีย ก็จะเร่ิมลงตวั
แลว้ ก็เป็นรูปแบบเดียวกนัหมด แต่ท่ีจะต่างคือ . คนท่ีไปเปล่ียนอยูแ่ลว้ เพราะเอาคนไม่เคยไป . คือกรรมการ 
คือกรรมการท่ีไปเน่ีย เขาก็จะผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัมา ทั้งจากแต่ละฝ่ายทั้งจาก HR ท่ีเป็นตวัหลกั ทั้งจาก
กรรมการอ่ืนท่ีมาจากการคดัเลือก เขาก็จะไปกนั” 

จากการศึกษา เร่ืองการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร พบวา่ องคก์รสร้างสุขท่ีใชใ้น
การศึกษา มีการจดัท าแบบสอบถามความคิดเห็นและความตอ้งการของบุคลากร โดยแบบสอบถาม
ดงักล่าวน้ีเป็นส่ิงท่ีองค์กรเลือกใช้ในการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร โดยองค์กรสร้างสุขท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ชแ้บบส ารวจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคลากร ซ่ึงตวัแบบสอบถามนั้น
จะแตกต่างกนัไปตามบริบทของแต่ละองคก์ร เน่ืองจาก ลกัษณะการด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนั โดย
องค์กรสร้างสุขท่ีใช้ในการศึกษาไดก้ล่าวถึงการใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นและ
ความตอ้งการของบุคลากรไว ้ดงัตารางท่ี .   

ตาราาที่ .  ภาพรวมแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นและความตอ้งการของบุคลากรจาก
องคก์รสร้างสุขท่ีใชใ้นการศึกษา 

งา ก์กร แบบรงบถาสนพืง่รงบถาส์ะาส์นดนห็ิแลอ์ะาสตางาการภงาบข์ลากร 

ชยับูรณ์ฯ ใชแ้บบสอบถามแบบสอบถามคุณภาพชีวิตเพ่ือนร่วมงานโดยแบบสอบถามน้ีถูกพฒันาข้ึน
จากแนวคิด TQM แบบสอบถามน้ีจะครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็น ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการ
ท างาน สภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยั การเดินทาง สวสัดิการท่ีไดรั้บ รวมไปจนถึงเร่ืองส่วนตวั และ
ครอบครัว  

นกแอร์ มีแบบสอบถามความคิดเห็นและความตอ้งการของบุคลากร เก่ียวกบักิจกรรมขององค์กร 
โดยใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และนอกจากน้ี ยงัใชแ้นวคิดเร่ือง Employee 

Engagementของ Gallup ในการสร้างเสริมความรักและความผูกพนัต่อองค์กร โดยน าผลจาก
แบบสอบถามต่าง ๆ มาประยกุตใ์ชก้บักิจกรรมท่ีจดัข้ึน  

สามารถวเิคราะห์ และสรุปไดว้า่การใชแ้บบสอบถาม เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความ
ต้องการของบุคลากรนั้ น เป็นส่ิงส าคัญท่ีองค์กรใช้เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการออกแบบ และ
ตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรในองคก์รไดอ้ยา่งทัว่ถึง โดยน าผลของการตอบแบบสอบถาม
มาประยุกตใ์ชก้บั กิจกรรม หรือการปรับปรุงสวสัดิการขององคก์ร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าให้บุคลากรใน
องค์กรเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร และเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าองค์กรท่ีตนร่วมงาน
ดว้ย ใส่ใจในความคิดเห็นของบุคลากรอยา่งเท่าเทียมกนั 



80 

 

. .   การรราาานรรนสรขภาาะองา ก์กร 

จากการศึกษาการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รนั้น พบว่า องค์กรแต่องค์กรมีการ
ด าเนินงานหรือการจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบริบทขององคก์ร
และตามความสะดวกของแต่ละองค์กรซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ท าการสัมภาษณ์ และ
สังเกตการณ์ โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีองคก์รจดัใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

. . .   การจดัสรรสวสัดิการและการบริหารจดัการ 

)  บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั 

( )  สวสัดิการแบบยดืหยุน่ (Flexible Benefits) 
สวสัดิการแบบยืดหยุ่น ถือเป็นส่ิงท่ีตอบโจทย์ในการตอบสนองความต้องการท่ี

หลากหลายของมนุษย ์ซ่ึงเป็นประเด็นส าคญัในการจดัการงานดา้นทรัพยากรมนุษย ์จากการศึกษา
ดา้นการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รนั้น พบวา่ บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั มีวิธีการ
ในการตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรในองค์กรของตนโดยการน าวิธีการจดัการท่ีเรียกว่า 
“สวสัดิการแบบยืดหยุน่” ซ่ึงถือเป็นการจดัการสวสัดิการท่ีผูบ้ริหารเลือกใช้ ทั้งน้ีก็เพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน รวมถึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรอีกด้วย โดยสวสัดิการ
แบบยดืหยุน่ของ บริษทั ชยับูรณ์ฯ น้ี เป็นการจดัสวสัดิการท่ีค านึงถึงความตอ้งการของบุคลากรท่ีมี
สถานะท่ีแตกต่างกนั เช่น โสด สมรส มีบุตรหรือไม่มีบุตร เป็นตน้ ซ่ึงอาจมีความตอ้งการแตกต่าง
กนัได ้

และจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในงานดา้นทรัพยากรมนุษยน์ั้น 
ไดก้ล่าวเก่ียวกบัสวสัดิการแบบยดืหยุน่ ไวด้งัน้ี 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง เหตุผลท่ีองค์กรเลือกใชส้วสัดิการแบบยืดหยุ่นว่า 
“จุดเด่นของสวสัดิการท่ีน่ีคือเรามีสวสัดิการแบบยดืหยุน่ คือถา้เร่ืองสวสัดิการเน่ีย มนัมีทัว่ไปตามกฎหมายอยูแ่ละ 
แต่วา่จุดเด่นของท่ีน่ีคือ มีสวสัดิการแบบยดืหยุน่ สวสัดิการแบบยดืหยุน่คืออะไร ก็คือ สวสัดิการท่ีจดัให้กบัเพ่ือน
ร่วมงานท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัเช่น อยา่งนอ้ง ถา้มาอยูบ่ริษทัน้ี เขามีสวสัดิการในเร่ืองของค่าเล่าเรียนบุตร นอ้งท า
ไงล่ะ ก็เบิกไม่ได ้ใชส้วสัดิการไม่ได ้แลว้ท าไง ก็ตอ้งไปแต่งงานสิ แต่งงานเสร็จแลว้ก็ยงัไม่ได ้ก็ตอ้งไปมีลูกอีก 
ถึงจะใชส้วสัดิการได ้อนัน้ีก็เป็นขอ้คิดหน่ึงของการจดัสวสัดิการท่ีน่ี เป็นการจดัการท่ี HR เองก็ช่วยกนัในเร่ือง
ของการจดัการสวสัดิการ ท่ีน่ี เราใช ้คณะกรรมการสวสัดิการเป็นตวัขบัเคล่ือนการท างาน เราก็เลยคิดคน้ในเร่ือง
ของสวสัดิการยืดหยุน่ท่ีจดัให้กบัเพ่ือนร่วมงานตามสถานะท่ีแตกต่างกนั อย่างเช่น บางคน อยา่งพ่ีเน่ีย แต่งงาน
และ แต่พ่ีไม่มีลูก พ่ีก็ไปใชส้วสัดิการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรไม่ไดอ้ยูดี่ แต่พ่ีอยากใชส้วสัดิการอะ ท ายงัไงละ เราก็เลย
มาคิดกนัวา่มีสวสัดิการอะไรบา้งท่ีสามารถใชร่้วมกนัได ้คือเพ่ือนร่วมงานท่ีน่ีมีสถานะภาพท่ีมีความแตกต่างกนั 
โสด สมรส ไม่มีบุตร เพราะฉะนั้น คนพวกน้ี เคา้จะมีความตอ้งการและใชส้วสัดิการท่ีไม่เหมือนกนั เราก็เอาส่ิง
พวกน้ีมาดูและก็จดังบประมาณให ้เราเพ่ิงปรับลดจาก ,  เป็น ,  เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ เราเพ่ิงจะปรับปี
น้ี เม่ือประมาณเดือนท่ีแลว้เอง (เดือนเมษายน ) สวสัดิการท่ีเราจดัให้มี สวสัดิการทุนการศึกษาบุตร ใน
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สวสัดิการทุนการศึกษาบุตรเน่ีย เน่ืองจากวา่เป็นเร่ืองของการส่งเสริมครอบครัว เราก็เลยให้  ทุน เพราะฉะนั้น 
ใครท่ีเลือกแบบท่ี  อยา่งนอ้ยถา้มีลูก  คน จะได ้ ,  บาท เม่ือก่อนจะ ,  บาท ถา้ใครมีลูก  คน ก็ได ้ ,  
บาท แต่ถา้เขาไม่มีบุตร เขาก็เลือกใชส้วสัดิการอ่ืน ๆ ได ้ซ่ึง จะไดง้บประมาณท่ี ,  บาท โดยสวสัดิการพวกน้ี
เกิดข้ึนจากการท่ีคณะกรรมการสวสัดิการดูวา่ จะท าอยา่งไรท่ีจะท าให้เพ่ือนร่วมงานมี คือไดรั้บการแบ่งเบาภาระ
ไปบา้ง อยา่งเช่นเร่ืองของทุนการศึกษาบุตร ค่าใชจ่้ายบุตร ก่อนเขา้วยัเรียน เม่ือก่อน เขาไม่มี ท่ีน้ี เขาบอกวา่ เวลา
ลูกตอ้งไปเรียนเนอสเซอร่ี มนัมีค่าใชจ่้ายเยอะ อยา่งนอ้ยบริษทัช่วยสกั ,  บาท หรือ ,  บาท ก็ยงัดี ถูกไหม
ค่ะ เราก็เลยมีค่าใชจ่้ายในทุนการศึกษาบุตร ค่าใชจ่้ายก่อนเขา้วยัเรียนของบุตรข้ึนมา แต่ตอ้งเป็นเนอสเซอร่ี ท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคลนะคะ ไม่ใช่เป็น ยายแอ๋ว ยายเม้ีย อะไรอยา่งเง้ีย ไม่ได ้และก็มีค่าตรวจประจ าปีในกรณีของ
เพ่ือนร่วมงานท่ีอยากจะตรวจสุขภาพประจ าปีเพ่ิมเติม อาจจะตรวจมะเร็งปากมดลูก หรืออะไรเพ่ิมเติมข้ึนมา ก็
ตรวจไดภ้ายใตง้บประมาณคนละ ,  บาท เห็นไหมค่ะ ไม่มีลูก ไม่มีครอบครัว ก็ดูแลตวัเองได ้มีการส่งเสริม
ใหเ้พ่ือนร่วมงานเป็นคนดี ดว้ยการลาหยดุไปปฏิบติัธรรม มีหลายคนท่ีเม่ือช่วงเทศการกินเจ ก็ลาไป ตามสิทธิของ
เขา เช่น เขาจะดูว่าตามงบประมาณ ,  บาท เขาจะลาได้ก่ีวนั ก็จะให้สิทธิลาไป บางคนก็ไปท าฮัจย์ท่ี
ต่างประเทศ บางคนก็ไปเขา้ค่ายของศาสนาคริสต ์บางคนก็ไปถือศีลกินเจ ก็อยูใ่นงบประมาณ บางคนก็บอกฉนัไม่
ไปอะ พวกเน้ีย ฉนัอยากออกก าลงักาย ก็ไปเป็นสมาชิกของฟิตเนสต่าง ๆ ก็มาเบิก ได ้บางคนบอกไม่เอา ฉันอยาก
ไปเท่ียว ก็ได ้ก็ไปเบิกในแพค็เกจท่องเท่ียว แต่แพค็เกจท่องเท่ียว นะค่ะไม่ใช่ ค่ารถไฟ ค่าเคร่ืองบินอนันั้นไม่ได ้
ตอ้งเป็นแพ็คเกจ บางคนบอก ว่าไม่เป็นไร ไม่อยากเท่ียว ฉันอยากดูแลพ่อแม่ ก็จะเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าฉีด
วคัซีนใหพ้อ่แม่ คู่สมรส บุตร ค่าใชจ่้ายในการดูแลตนเองระหวา่งการคลอด ตั้งครรภ ์เพราะหลาย ๆ คน อนัน้ีก็พ่ึง
เพ่ิมเขา้มานะค่ะ บางท่ีภรรยาตั้งครรภต์อ้งมีค่าใชจ่้ายเยอะนะ อะ เราก็ไปช่วยตวัน้ีเพ่ิมเติมเขา้มา ค่าใชจ่้ายในการ
คลอดบุตรชองเพ่ือนร่วมงานเอง ค่าใชจ่้ายในเร่ืองของทางทนัตกรรม ค่าถอนฟัน ท าฟัน ขดูหินปูน ค่าใส่เหล็กฟัน
ปลอม ค่าอบรมเสริมสร้างความรู้ เช่น บางคนไปเรียนท ากบัขา้ว อาชีพเสริมท าให้เรามีความรู้เพ่ิมข้ึนมาได ้บาง
คนไปเรียนตดัผมก็มี และก็มีเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบา้นกรณีประสบเหตุ อุทกภยั หรือภยัธรรมชาติ ก็เพ่ิมเติม
ข้ึนมา ดั้ งนั้น จะเห็นว่า อนัน้ีเป็นจุดเด่นของเราท่ีเราจดัสวสัดิการเพ่ิมเติมข้ึนมา เพ่ือให้เพ่ือน เพ่ือนหยิบข้ึนมา 
เร่ืองใดก็ได ้ภายใตง้บประมาณท่ีเราก าหนดเอาไว ้และก็มีในเร่ืองของค่าเล่าเรียนบุตร เบิกได ้เป็นสวสัดิการท่ี เรา
คิดวา่เราเป็นจุดเด่น เพราะหลาย ๆ ท่ีคงไม่มีใครเบิกสวสัดิการค่าเล่าเรียนบุตรได ้ในภาคเอกชน นอกจากราชการ 
อนัน้ีคือจุดเด่น” 

จากการสัมภาษณ์ ยงัพบอีกว่า บริษทั ชยับูรณ์ฯ มีสวสัดิการในเร่ืองของการส่งเสริม
การศึกษาทั้งของเพ่ือนร่วมงานและของบุตรเพ่ือนร่วมงาน ท่ีแยกออกจากสวสัดิการยดืหยุน่อีกดว้ย  

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวอีกว่า “เรามีสวสัดิการค่าเล่าเรียนบุตรต่างหากนะค่ะ 
อยา่งเม่ือก้ีน้ีเป็นทุนการศึกษาบุตร เพราะฉะนั้น ถา้ใครมีลูกเน่ีย จะได ้  ต่อ คือ เบิกค่าเล่าเรียนบุตรไดด้ว้ย ถา้ลูก
เรียนดี มากกวา่ .  ก็สามารถไปขอทุนไดด้ว้ย”  

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง “สวสัดิการค่าเล่าเรียนบุตร (สวสัดิการยืดหยุน่) และ
สวสัดิการเรียนดี (ค่าเล่าเรียนบุตร) วา่ ใชไ้ดค้่ะ มนัคนละอนักนั สมมติเบิกค่าเล่าเรียนบุตรเสร็จแลว้ บุตรเรียนดี
ดว้ย ก็เบิกทุนการศึกษาบุตรได ้เพราะวา่มนัคนละสวสัดิการกนั” 
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าาพที ่ .  พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร เพื่อนร่วมงาน 

จากการสัมภาษณ์ มีผูใ้ห้สัมภาษณ์เก่ียวกับประเด็นด้านสวสัดิการของ
องคก์ร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวว่า “พ่ีจะเรียนตั้ งแต่ ปวช. ใช่ไหมค่ะ ถ้าเกิดว่าจบ
ปริญญาตรี อายงุานก็จะ  ปี พอดีมั้ง ก็ดีค่ะ ท่ีน่ี เขาเปิดกวา้ง เขาเนน้เร่ืองให้ความรู้กบัคนมาก... คือ พนกังาน
ของเราตอ้งมีความรู้เพ่ิม และก็ตอ้งเก่ง ท่ีบอกวา่ตอนเรารับเขา้มา เราไม่ไดเ้นน้วา่ตอ้งเก่งใช่ไหมค่ะ เกรดเฉล่ีย ก็ดู
บาง แต่วา่ ถา้เกิดวา่ ทศันคติใช่ งานบริการได ้บริการส าคญันะค่ะ ใจบริการได ้เร่ืองเก่ง ไม่เก่งยงัไงเด๋ียวเรามาฝึก
เอา” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง “สวสัดิการทุนการศึกษาพนกังาน ว่า ท่ีบริษทัมีทุน
นะ มีทุนการศึกษา ให้เพ่ือนร่วมงานของเรา โดยท่ีตอ้งมีอายุงาน  ปีข้ึนไป สามารถขอทุนได ้มีตั้งแต่ ม.  ม.  
ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ค่ะ โดยท่ีไม่ตอ้งคืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน และค่าใชจ่้าย สามารถเบิกไดห้มด 
ค่าเทอม ค่าหนงัสือ ค่าทุกอยา่ง ท่ีออกใบเสร็จจากโรงเรียน” 

)  บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
( )  มีระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษยท่ี์ชดัเจน   
การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นส่ิงส าคญัในการบริหาร 

“คน”ในองคก์ร เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีช่วยให้การท างานเป็นไปอยา่งราบร่ืน และเป็นการจดัการ คนใน
องคก์รให้อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ซ่ึงถือเป็นประเด็นท่ีส าคญัในการจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์
จากการศึกษาด้านการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรนั้น พบว่า นกแอร์ฯ มีระบบการ
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บริหารงานทรัพยากรมนุษยท่ี์ชัดเจน มีการก าหนด กฎ ระเบียบ ในการประเมินผล หรือ การให้
รางวลัต่าง ๆ เพื่อเป็นส่ิงจูงใจในการปฏิบติังาน ของบุคลากรในองคก์ร ไวอ้ยา่งชดัเจน 

และจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในงานดา้นทรัพยากร
มนุษยน์ั้น ไดก้ล่าวเก่ียวกบัระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์ไวด้งัน้ี 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ยงักล่าวอีกวา่ “เวลาเราจะท าอะไรเน่ีย เราจะน าหลักการ
โปรเจคมาใชตู้มเด่ียวเน่ียไม่ได ้เราตอ้งค่อย ๆ ซึมซบั คือคนฝ่ัง HR เองเน่ียจะตอ้งเรียนรู้ให้แน่นก่อน เช่น การ
สมัภาษณ์ ทุกค าถามตอ้งอิงกบั Competency หรือยงัไงก็แลว้แต่ตอ้งล้ิงให้หมด แต่เราตอ้งบอกเขาดว้ยประการทั้ง
ปวง เช่น ต าแหน่งกราว ไม่ตอ้งไปถามอะไรมากมายเลย ถา้เราอยากรู้ วา่เขามี Service Mine เรียนอะไรมาพ่ีไม่สน
หรอก เราตอ้งทดสอบเขาใหไ้ดว้า่ท่ีผา่นมา ถา้เขาเจอแบบนั้น หรือเขาเจอสถานการณ์แบบนั้น เขาจะท ายงัไง ฉะ
นั้นเน่ียการทดสอบ สถานการณ์ จะเป็นการวดัเขาได ้การมองสถานการณ์นั้นท่ีเกิดข้ึน ถา้เกิดสถานการณ์แบบนั้น
ข้ึนเน่ียจะท ายงัไง เราอยา่ไปถามวา่ท าไดห้รือไม่ได ้แต่เราจะถามวา่ เขาจะแกไ้ขอยา่งไร และก็แสดงตรงน้ีได ้มนั
ก็เป็นการปรับเขา้เร่ืองต่อไปไดเ้ร่ือย ๆ ดว้ย” 

และ ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวถึง การคดัเลือกคนท่ีมาร่วมงานกบัองคก์ร วา่ 
“มนัตอ้งเร่ิมมา ตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคดัเลือก เพราะฉะนั้นเน่ียกระบวนการสรรหาและคดัเลือกเขาคดัคน
มา เราตอ้งมัน่ใจวา่เราคดัคนมาท่ีเป็นสปีชีเดียวกนัใช่ไหม อยา่งเช่น พ่ียกตวัอยา่ง ผูบ้ริหารคนหน่ึง ไปเอาใครเขา้
มาท างานผูบ้ริหารคนนั้นตอ้งมัน่ใจนะว่าสปีชีเขาจะเหมือนเรา ไม่ใช่ไปป๊ิงเขาคร้ังแรก สุดทา้ยเป็นปัญหากับ
บริษทันะ อนัน้ีตอ้งคิดหลายอยา่ง จะใชอ้ารมณ์ ชัว่ครู่ไม่ไดห้รอก เราตอ้งสกรีนตามกระบวนการ เพราะฉะนั้น
เน่ียจะไม่มีระบบช่วยเหลืออะไรมาเก่ียวขอ้ง ถา้เรามัน่ใจวา่เราไดค้นดีมาเน่ีย มนัก็เป็นสปีชีเดียวกะองคก์ร”  

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวถึง หลกัเกณฑ ์ของโครงสร้างเงินเดือนอีกวา่ “เรา
มีหลกัเกณฑช์ดัเจนในการท าโครงสร้างเงินเดือน ในบริษทัของราจะชดัเจนมาก คือ . ในทุกต าแหน่งตอ้งมี JD 

ตั้งแต่ ซีอีโอยนั แม่บา้น ตอ้งมี มีการอพัเดทตลอดนะครับ . จะตอ้งมีค่างาน ค่างานจะเป็นเกรดเท่าไหร่ และเกรด
เน่ียมนัจะไปอา้งอิงไดก้บัฐานเงินเดือน กระบอกเงินเดือน นะครับ... พอไดเ้สร็จแลว้เราก็ตอ้งปรับฐานในการขอ
อนุมติัต่อท่ีประชุม วา่ขออนุมติัปรับ Job Grade ท่ีน่ีพอมี Job Grade กบั Function Grade ต่างกนัอีก มนัเป็น Career 

Part สมมติในต าแหน่ง Manager สมมติ HR Manager ละกนั สมมติอยูท่ี่ เกรด /  น่ีคือ Job Grade เราจะประเมิน
ค่างานแลว้วา่ บุคคลท่ีมีการประเมินในค่าต าแหน่งน้ี คุณจะได ้ /  ขณะเดียวกนั บริษทัไปเจอผูส้มคัรคนหน่ึง เฮย้
มนัไดน้ะ แต่อาจจะประสบการณ์ไม่ถึง แต่อาจจะมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาไปไดใ้นอนาคต สัก ปี สองปี เราก็โอเค 
ฉะนั้นเรารับเขามาก่อน แต่ให ้P เกรดของเขาน่ีย ต ่ากวา่ Job Grade อยา่งเช่น เกรดของเขาเน่ีย /  พ่ีอาจจะให้ค่า
เขาอยูท่ี่ /  ก่อนก็ได ้ก็จ่ายเงินเดือนเขาอยูท่ี่กระบอก /  แลว้มีการบนัทึกเป็นลายลกัอกัษร เสร็จแลว้เราประเมิน
ไป ปีหน่ึง KPI เขาหรืออะไรท่ีวดัเขา ฉะนั้น  ปีเน่ียเราก็วดัเขาไป ถา้เขาท าได ้พอครบรอบประเมินผล  ปี เราก็
ท าการปรับเกรดของเขา จาก /  ไปเป็น /  ก็ได ้พอผา่นปุ๊ป แสดงวา่เขาไดเ้งินเดือนเพ่ิมข้ึนละ มนัเป็นวธีิหน่ึง ท่ี
จูงใจใหค้น และก็เราสามารถพฒันาเขาได ้ท่ีนกแอร์จะใชแ้บบน้ี คือ Job Grade กบั P เกรด ไม่จ าเป็นตอ้งเท่ากนั 
Job Grade ตอ้งสูงกวา่ P เกรดแน่นอนหรือเท่ากนัก็ได ้แต่ P เกรด จะสูงกวา่ Job Grade ไม่ได ้อนัน้ีคือ เราชดัเจน
เร่ืองน้ีมากนะก็ทุกวนัน้ีเน่ีย เราก็ใชแ้นวทางน้ีในการท างานนะครับ” 
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ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวอีกวา่ แนวทางท่ีองคก์รใชใ้นการแกไ้ขปัญหาใน
กรณี กระบอกเงินเดือนตนั อีกวา่ “มีอีกวธีิการหน่ึง ถา้สมมุติพนกังานไปตนัในกระบอก เหมือนคนขบัรถอะ โอเค
เงินเดือนคุณข้ึนไปปีละ % ถึงวนัหน่ึงเงินเดือนคุณจะตนั ตนัในกระบอก มนัก็จะตนัแค่นั้น สมมติเงินเดือน
คนขบัรถ หม่ืนหน่ึงคุณก็จะตนัอยู ่แต่ถา้ปีนั้นมีการปรับเงินเดือนแต่ไม่มีการปรับกระบอก เฉพาะนั้นหม่ืนหน่ึง
เพ่ิม  % จะไดเ้พ่ิมมาอีก  บาท  บาท จะไม่ไดอ้ยูใ่นเงินเดือนคุณ  บาทน่ีจะเป็นค่าล าส ่า ฉะนั้น  
ก็จะเป็นเงินเดือนและ  บาทก็จะเขา้ทุกเดือนเป็นค่าล าซ ่ า และพอปีถดัไปบริษทัยงัไม่ปรับฐานกระบอก
เงินเดือนอีก และสมมติข้ึนอีกแค่  % ค่าล ่าซ ่าท่ีไดรั้บจะไดแ้ค่  นะ เงินเดือนก็คือเงินเดือน คือตอ้งการบอกวา่
อนัน้ีมนัเป็นการลบลา้งความผิดพลาดสมยัโบราณท่ีให้เงินเดือนข้ึนไปเร่ือย ๆ บางคร้ัง คนขบัรถอยูม่า  -  ปี 
เงินเดือนคนขบัรถข้ึนไปท่ี สองหม่ืน สามหม่ืน ซ่ึงมากกวา่ผูจ้ดัการจบใหม่หรือปริญญาโทอีก” 

และ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ยงัไดอ้ธิบายเก่ียวกบั ความหมายของค่าล ่าส ่า อีกว่า 
“ค่าล ่าซ ่า เหมือนค่าเหมาจ่าย เป็นวธีิการแกไ้ขปัญหาของคนท่ีกระบอกเงินเดือนตนั แลว้บริษทัเน่ียยงัไม่สามารถ
หาแนวทางในการขยายกระบอกได ้มนัจะไม่ไดท้บบวกข้ึนเร่ือย ๆ  มนัไม่ใช่เงินเดือนไง ซ่ึงอนัน้ีเป็นปัญหาทัว่ไป 
แต่ว่าถา้กลบัมามองแลว้ คือบริษทัเน่ีย เขาก็จะมีแผนแลว้วา่ทุก ๆ  ปี อย่างมากเลย เขาตอ้งมารีวิว โครงสร้าง
กระบอกแลว้วา่เขามีการแข่งขนักบัตลาดไดห้รือไม่” 

นอกจากน้ี ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ยงัไดก้ล่าวถึง การส ารวจตลาดแรงงานตลอด
ในเร่ืองของ สวสัดิการ ค่าตอบแทนต่าง ๆ แก่พนกังาน เพ่ือน ามาปรับใช ้ให้เกิดความเท่าเทียมกบับุคลากรใน
องคก์ร อีกวา่ “เรามีการเทียบกบัตลาดตลอด และก็ร่วม Salary Survey ทุกปี ในขณะเดียวกนั ในสายอาชีพของเรา
นกับินลูกเรือกราว เรามีการ Monitor ตลอดวา่ท่ีอ่ืนจ่ายยงัไง เราเปรียบเทียบตลอด เราเปรียบเทียบกบัคู่แข่งตลอด 
ก็ไม่ใช่วา่เราจ าเป็นตอ้งจ่ายมากกวา่คู่แข่งเกินไป เงินไม่ใช่ค าตอบเดียวของการท างานท่ีองคก์รแห่งความสุข ทาง
ฝ่ังพ่ีก็จ่ายเงิน ส่วนทางพ่ีแบงคเ์ขาก็ตอ้งท าให้มีความผูกพนั มนัตอ้งท าคู่กนัไป คือถา้ไปจ่ายเงินอยา่งเดียวอะ ทุก
คนก็จะมุงท่ีจะท าแต่เงิน ๆ แต่ไม่เคยจะสนใจเพ่ือน ไม่เคยจะสนใจงาน ไม่ให้ความช่วยเหลือ ไม่ให้ความผูกพนั
กนั องคก์รมนัก็โตไดแ้ปบเดียว เด๋ียวมนัก็ตาย อยา่งเรา เราก็ท าทั้งสองอยา่งองคก์รมีกิจกรรรม จดัความสัมพนัธ์ 
เราก็ท าไป มนัก็เป็นส่ิงท่ีตอ้งเอ้ือหนุนกนัไปครับ” 

การสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รเปรียบเสมือนการสร้างความสุขในการท างานให้กบับุคลากร
ในองคก์ร และจากการสัมภาษณ์ตวัแทนองค์กร และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการสร้างเสริมสุขภาวะ
องคก์ร ท าให้ทราบวา่องคก์รแต่ละองค์กรมีการด าเนินงาน การปฏิบติังานและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รอยา่งไร จากการศึกษา สามารถสรุปเป็นภาพรวมไดด้งัน้ี 
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องคก์รสร้างสุขท่ีใชใ้นการศึกษา ไดใ้หภ้าพรวมการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รไว ้ดงัตาราง
ท่ี .   
ตาราาที ่ .  ภาพรวมการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รจากองคก์รสร้างสุขท่ีใชใ้นการศึกษา 

งา ก์กร การรราาานรรนสรขภาาะองา ก์กร 

ชยับูรณ์ฯ ได้ตระหนักถึงความผูกพนั และความกินดีอยู่ดีของเพ่ือนร่วมงาน ภายใต้แนวคิด 
“ ข์ณาาพ ์ืง ์ะาสพงใจภงาลูก า์า”โดยจะเน้นในส่วนงานของสวสัดิการ การส่ือสารองค์กร 
และกิจกรรมเพ่ือพฒันาบุคลากร โดยสวสัดิการจะมีสวสัดิการแบบยืดหยุน่ ซ่ึงสวสัดิการตวัน้ี 
เป็นส่ิงท่ีแสดงไดว้า่ทางองคก์ร ไดใ้หค้วามส าคญักบัพนกังานในทุกระดบั ทุกคนอยา่งเท่าเทียม
กัน และในด้านของกิจกรรมท่ีองค์กรจัดให้กับเพ่ือนพนักงานนั้ น ก็จะมีในด้านของกีฬา 
กิจกรรมวนัเกิด การออมทรัพย์ การส่งเสริมความรู้ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านความ
ปลอดภยั ความคิดสร้างสรรค ์เช่น กิจกรรม ลปร. (แลกเปล่ียนเรียนรู้) เป็นตน้  

นกแอร์ฯ นกแอร์ฯ จะเน้นในด้านการจัดกิจกรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อแสดงความ
ใกลชิ้ดและความสมัพนัธ์กนัแบบพ่ีนอ้ง เช่น นกห่วงใย นกใกลชิ้ด กิจกรรมดงักล่าวจะเป็นการ
แสดงความห่วงใยแก่บุคลากรในองค์กร เพ่ือให้เกิดการทั่วถึงกัน ในด้านกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ เช่น นกกลมกล้ิง นกขนไก่ และนอกจากน้ี ยงัมีการจัดกิจกรรม Outing ซ่ึง
กิจกรรมดังกล่าวนั้ น ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการเป็นหน่ึงใน
คณะกรรมการการจดักิจกรรมอีกดว้ย 

จากการวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ การถอดเทปบนัทึกการสนทนา และการ
สังเกตการณ์นั้น ท าใหพ้บวา่ องคก์รสร้างสุขท่ีใชใ้นการศึกษา ทั้ง  องคก์ร น้ี ไดใ้หก้ารเอาใจใส่ต่อ
บุคลากรในองค์กร ซ่ึงเห็นไดว้่า ตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคดัเลือก ท่ีองค์กรได้เลือกคนดี มี
ทศันคติท่ีดี เขา้มาร่วมงานกบัองคก์ร ซ่ึงท าใหไ้ดค้นท่ีตรงกบัลกัษณะ และความตอ้งการขององคก์ร
มากท่ีสุด และยงัให้ความส าคญัในเร่ืองของการจดัสรรสวสัดิการท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
บุคลากรในองคก์รไดอ้ยา่งหลากหลาย โดยการค านึงถึงความตอ้งการของบุคลากรเป็นหลกั เปิดรับ
ฟังความคิดเห็น ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการออกแบบสวสัดิการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร 
ท าใหบุ้คลากรในองคก์รเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รได ้และยงัมีระบบการบริหารงานท่ี
มีความชดัเจน มีแบบแผน มีระเบียบ มีวธีิการปฏิบติั ท่ีสามารถวดัผลไดอ้ยา่เป็นรูปธรรม อีกทั้ง ยงัมี
การส ารวจตลาดแรงงาน เพื่อส ารวจในเร่ืองของ ค่าตอบแทน สวสัดิการ เพื่อให้เกิดความยุติธรรม 
ต่อบุคลากรในองคก์รอีกดว้ย 
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. . .   การใหร้างวลั ผลตอบแทน และค าชมเชย   
( )  บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั 

( . )  เบ้ียขยนั ส าหรับเพื่อนร่วมงานดีเด่น 

กลุ่มบริษทั ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส มีนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย ์แบบอิง
ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคส์อดคลอ้งกบัวฒันธรรมและค่านิยมขององคก์ร โดยมี
การก าหนดเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเบ้ียขยนั ส าหรับเพื่อนร่วมงานดีเด่น ท่ีเป็นแบบอย่าง ประเภท
เวลาการปฏิบติังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน และเป็นการสร้าง
เสริมแรงจูงใจแก่เพื่อนร่วมงานท่ีมุ่งมัน่มาท างานและมีวฒันธรรมในการมาท างานท่ีตรงต่อเวลา  
โดยการจ่ายเบ้ียขยนันั้น จะแบ่งประเภทเป็น  ประเภท ดงัน้ี  

1  การตรงต่อเวลา  
  การดูแลรักษาสุขภาพและทุ่มเทเวลาการท างานใหอ้งคก์ร 

  เบ้ียขยนัแบบอยา่งท่ีเป็นเลิศ  
และจากการสัมภาษณ์ผู ้บริหาร และผู ้ท่ี มี ส่วนเก่ียวข้องในงานด้าน

ทรัพยากรมนุษยน์ั้น ไดก้ล่าวเก่ียวกบัเบ้ียขยนัไวใ้นประเด็นดงัต่อไปน้ี 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ไดอ้ธิบายถึง ระเบียบ การมอบเบ้ียขยนั ส าหรับเพื่อน
ร่วมงานดีเด่นวา่ “เราจะมีเร่ืองของเบ้ียขยนัให้กบัเพ่ือนร่วมงาน... ท่ีน่ีเรามี การก าหนดเกณฑ ์ก็คือวา่เรามองเบ้ีย
ขยนัเป็น  ทาง เวลาเราเขียน อะไรลงไปเราก็มีจุดมุ่งหมาย อยา่งเช่น เร่ืองตรงต่อเวลา รักษาสุขภาพ และก็ทุ่มเท
การท างาน เพราะฉะนั้น คนท่ีไดรั้บเบ้ียขยนั จะตอ้งไม่มีโทษทางวินยั ห้ามไดน้บัโทษ พูดง่าย ๆ คือขอคนดีอยา่ง
เดียว คนดีถึงจะไดเ้บ้ียขยนั ถา้คนไม่ดี ไม่ไดน้ะค่ะ และก็ถา้เป็นตรงต่อเวลาก็คือ ไม่สาย ไม่ออกก่อนเวลา ไม่มี
ประวติัการลาทุกประเภท และก็ไม่มีโทษทางวินัย ก็จะไดต้ั้ งแต่  บาท จนถึง  บาท ต่อเดือน เป็นแบบ
กา้วหนา้ สมมติว่า เดือนน้ีได ้  เดือนน้ีมาสายซะน่ี ก็ไปเร่ิมใหม่ท่ี  อนัน้ี คือแบบแรกท่ีไดทุ้กเดือน ส่วน
เร่ืองท่ี  เป็นเร่ืองของ การดูแลสุขภาพ ทุ่มเทเวลาให้กบัการท างาน พูดง่าย ๆ คือไม่ลาป่วย ไม่ลาต่าง ๆ และก็ไม่
เคยไดรั้บโทษทางวินยั อนัน้ีจะจ่ายเป็นรายปี ไดอี้กเดง้หน่ึง ถา้คือสมมติวา่ท าไดค้รบ  เดือน อนัน้ีก็ไดม้าเต็มที
อยูแ่ลว้แหละ ซ่ึงเราท ามา  ปี คนเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ  ปีและ ปีน้ีปีท่ี  และก็อีกอนัหน่ึงก็คือ อีกเดง้ท่ี  ก็คือ ถา้ท าทั้ง 
 อยา่งไดห้มดใช่ไหมค่ะ แลว้ คุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นจรรยาบรรณ พูดง่าย ๆ กิจกรรมในเร่ืองของการท า

ความดี มีคะแนนการประเมินผล  ส. มากกวา่ % มีการประเมินผลในเร่ืองของการท างานในต าแหน่งหนา้ท่ี
ของตวัเองไดม้ากกวา่ % แลว้ก็มีส่วนร่วมในเร่ืองของการ จดัท า ไคเซ็นกลุ่ม (ไคเซ็น ก็คือในเร่ืองของการเพ่ิม
ผลผลิตเนอะ) เน่ีย ก็จะไดเ้พ่ิมอีก ,  บาท ต่อคน  เดง้ ก็คือมองวา่ คนท่ีถึงจุดน้ีไดเ้ป็นคนท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีเป็น
เลิศ” 

จากการสัมภาษณ์ ท าให้พบอีกวา่ บริษทั  ชยับูรณ์ฯ ไดใ้ห้ความส าคญัในกา
สร้างขวญัและก าลงัใจ การเชิดชูเกียรติ และการเป็นแบบอย่างท่ีดี โดยมีการมอบรางวลัเบ้ียขยนั 
หรือรางวลัท าความดีต่าง ๆ ขององคก์ร โดยไดก้ล่าวถึงในประเด็นดงัน้ีต่อไปน้ี 



87 

 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง การมอบรางวลัเบ้ียขยนัวา่ “ก็ข้ึนไปรับมอบบน
เวทีเลย ก็เพ่ือนร่วมงานทั้งหมดนัง่ แลว้เพ่ือนร่วมงานท่ีไดรั้บใบประกาศก็ข้ึนไปรับ แลว้ก็มีจดหมายส่งไปท่ีบา้น
ดว้ย เพราะเบ้ียขยนัท่ีเป็นเลิศ คือเรามองวา่เขาเป็นตวัอยา่งท่ีดีเนอะ อนัน้ีก็คือ ถา้เขาท าได ้ถือวา่เขาควรยกยอ่ง” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวเก่ียว การสร้างขวญั ก าลงัใจแก่บุคลากรในองคก์ร 
ดว้ยการมอบรางวลั ค าชมเชย จากผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรวา่ “คนท่ีไดรั้บเบ้ียขยนัซ่ึงมนัเยอะข้ึน ๆ เยอะข้ึน
เร่ือย ๆ แสดงว่าคนมีความตระหนักเร่ืองน้ีมากข้ึน เบ้ียขยนัก็ไดม้ากข้ึนกว่าเดิม เราจะมีการยกยอ่งชมเชยเพ่ือน
ร่วมงานทุกเดือนนะค่ะ เราจะมีการแจกใบประกาศทุกเดือนทุกวนัท่ีมี Morning talk อย่างเก็บตงัได ้  เก็บ
โทรศพัทไ์ด ้ก็ชมเชยหมด โดยจะไดรั้บค าชมเชยจากผูบ้ริหารระดบัสูง อยา่งปี  ปีท่ีแลว้นะ เฉล่ีย คนท่ีไดรั้บเบ้ีย
ขยนัก็เกิน % ของจ านวนพนกังานทั้งหมดนะ” 

( )  บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
( . )  รางวลั ค าชมเชย เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

จากการศึกษา พบวา่ นกแอร์ฯ มีการส ารวจองคก์ร ส ารวจตลาดแรงงานใน
ทุกปี เพื่อน าผลท่ีได้รับจากการส ารวจ เปรียบเทียบมาใช้ในการออกแบบ สวัสดิการและ
ผลตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรในองคก์ร ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ นกแอร์ฯ ไดก้ล่าวถึง ประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใหร้างวลั ผลตอบแทน และค าชมเชย ดงัต่อไปน้ี 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวอธิบายเก่ียวกบั วิธีการในการบริหาจดัการ การ
บริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กรว่า “ของเรา เราส ารวจ เราตรวจสอบ เราเช็คขอ้มูลจากคู่แข่งตลอด เราไม่
สามารถเพ่ิมในส่วนเงินเดือนได.้.. ฉะนั้นเน่ียสุดทา้ยเด็กจะตอ้งการแค่รายไดร้วม แลว้ก็เอารายไดท่ี้จะเพ่ิมไปจ่าย
ในเร่ืองอ่ืน เช่น เร่ืองเบ้ียขยนั อะไรก็แลว้แต่ เพ่ือใหม้นัมี Performance อยา่งยกตวัอยา่งของเรา จริง ๆ คู่แข่งเขาจะ
เพ่ิมเงินเดือน แต่ถา้เพ่ิมเงินเดือน เราก็จะมีภาระเพ่ิมมากข้ึนในรูปของบริษทั แลว้เราจะรู้ไดไ้งวา่เพ่ิมเงินเดือนแลว้
เด็กมนัจะขยนั แลว้เราจะท ายงัไงละท่ีจะให้เด็กมนัมีผลตอบกลบัมาให้เราได้ ดงันั้นเราจึงมีวิธีการคือ เราไป
จ่ายเงินท่ีคลา้ย ๆ กบัเบ้ียขยนั แต่มนัเป็นการเพ่ิมเง่ือนไขมากข้ึน อยา่งเช่น คุณจะไดเ้งินเพ่ิมก็ต่อเม่ือ ค่า PSP ก็คือ
ค่า Performance Service Paravance มนัมีเง่ือนไข  คือ . ไม่ขาดไม่ลาไม่สาย จะได ้ ,  อนัน้ีส าหรับขาด ลา 
มาสาย ไม่เก่ียวกบัพกัร้อนนะ . คุณไม่โดนผูโ้ดยสารตกัเตือน แต่การตกัเตือนนั้น ตอ้งเป็นการตกัเตือนท่ีพิสูจน์
แลว้ว่าพนักงานนั้นไม่ไดผ้ิดจริงอย่างเช่น คุณเป็นผูโ้ดยบอกว่าเน่ียพูดจาไม่เหมาะสม คุณช้ีแจงไดไ้หม ถา้คุณ
ช้ีแจงไม่ได ้ก็แสดงว่าผูโ้ดยสารพูดจริง คุณก็โดนตดัไปเลย . เร่ืองของการท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษทั
อย่างเช่น พนักงานอยู่ในลานจอด ไม่ใส่ รองเทา้เซฟต้ี เราไปเจอ ตามกฎระเบียบบริษทัท่ีพนักงานท างานไม่
ปลอดภยั โดนตดั หรือพนกังานไปโพสขอ้ความในโซเชียวมีเดีย ท่ีไม่มีประโยชน์ต่อบริษทัเลย หรือขอ้ความไม่
สุภาพ แลว้เราจบัได ้โดนตดั และถา้ตน้สังกดัให้มาและไม่ตรวจสอบ เราให้ตน้สังกดัไป พิจารณา ใหม่ เราจะตี
กลบัไปเลย ก็มนัจะท าให้คนท่ีเขาดี ๆ ชะลอการจ่ายชา้ไปดว้ย ก็คือเราตอ้งช่วย ๆ กนัดู เพราะเงิน ,  เน่ียนะ 
เยอะนะ เราจะไปคิดอะไรมาก ลองคิดนะ ถา้เขาใหบ้ริการดี แต่งตวัสุภาพ คือเราอยากใหทุ้กอยา่งออกมาดีไง ท่ีเขา
ท าทุกอยา่งเน่ีย การตรงต่อเวลาเน่ียมนัอยูใ่นระเบียบบริษทัอยูแ่ลว้ เขาแค่ท าตามกฎระเบียบของบริษทัเขาไม่ตอ้ง
ท าไรมากเลย เขาก็ไดอ้ยูแ่ลว้ การท่ีไม่มีปัญหาในบริษทัน่ีคือส่วนหน่ึงท่ีเราให”้ 
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ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวถึง การจ่ายเบ้ียขยนัท่ีมอบให้กบับุคลกรเป็น  
ประเภทว่า “พนกังานออฟฟิศก็ไดเ้บ้ียขยนันะ แต่อตัราไม่เท่ากนั และเน่ืองจากลกัษณะต่างกนั เราจึงให้ช่ือมนั
ต่างกนั ออฟฟิศ (Office) เรียกว่า “นกขยนั” ถา้เป็น พนกังานกราว (หนา้บา้น) เรียก PSPA (Passenger Service 

Performance Allowance) ก็คือเบ้ียส าหรับให้พนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นหนา้  หนา้บา้นมนัก็ตอ้งไดม้ากกวา่ไง 
เจอความกดดนัจากผูโ้ดยสารและก็ เป็นหนา้เป็นตาของบริษทัอะ ส่วนมากเขาก็ท าเป็นกะ เขาก็ไดค้่ากะอีกนะ เขา
ท างานส่วนมาก ท า  หยุด  คือท า   หยุด  จะหยุดไปเร่ือยๆ มนัจะไม่ตรงกบัวนัเสาร์อาทิตย ์ใช่ไหมครับ 
วนัหยดุแน่นอนเขาไดเ้ยอะอยูแ่ลว้ แต่เราก็ชดเชยให้เขาดว้ยการท างานท่ีไม่ไดห้ยดุวนัเสาร์อาทิตยไ์ง ก็นาน ๆ ท่ี
จะตรงกบัวนัเสาร์อาทิตย ์วนัหยดุก็จะหมุนไปเร่ือย ๆ ฉะนั้นเรามีกฎวา่ ถา้คุณเขา้หรือออกงานในช่วงเวลาตั้งแต่ 

.  จนถึง  โมงเชา้ เขา้หรือออกอยา่งใดอยา่งหน่ีงก็ไดใ้นช่วงน้ี คุณก็จะไดค้่ากะ วนัละ  วนัท่ีคุณมาท างาน
นะ สมมติกราวคนนึงเน่ีย เดือนนึงจะไดค้่ากะประมาณ ,  ก็ประมาณ  วนั ทุกวนัน้ีท่ีเขา้มาเขา้กะเน่ีย มนั
หมุนมาตรงเง่ือนไขหมดไง อยา่งกะเชา้เขาเขา้งานประมาณ .  น. หรือถา้เขา้กะบ่ายก็จะไปออกงานประมาณ  
 ทุ่ม มนัก็หลงั  ทุ่มอ่ะ เขาก็ไดอ้ยูดี่ คือเม่ือเขามาท างานตามวนั เขาก็จะไดค้่ากะ วนัละ  เดือนหน่ึงท างาน              
 วนั ง่าย ๆ ก็ ,  แลว้  ถา้ขยนัเขาก็ได ้คนเรามนัอยูท่ี่เราท างาน คือถา้ทุกคนท างาน เงินก็ใชจ่้ายอยา่งประหยดั

ไม่ฟุ้ งเฟ้อมนัก็ไดอ้ะครับ”  

และ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ยงัไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมอีกว่า “ถา้อ๊อฟฟิต เร่ิมตน้ท่ี 
,  แต่ถา้ท าดีต่อเน่ืองกนั  เดือน เดือนท่ี  จะได ้ ,  แลว้จะอยู ่ ,  ไปตลอด แต่เม่ือไหร่ท่ีคุณพลาดไป

เดือนหน่ึง ก็ลดลงมาทนัที ,  ใหม่ คือจะมี  เลท ,  กบั ,  ส่วนตวัท่ีใชว้ดันกขยนัเน่ีย ก็คือเวลาอยา่ง
เดียว เราเอาแค่ไม่ขาดลามาสายพอแลว้ และเราให้แค่เกรดท่ีเป็นระดบั พนกังาน ถา้เป็น SUP ไม่ไดแ้ลว้ เราจะมี 
เกรดน้ีจะเท่าอะไรใช่ไหมครับ เกรดน้ีจะตกแค่ระดบัพนกังาน ถา้เป็นเกรด Sup เน่ีย ไม่ไดแ้ละจบ” 

นอกจาก นกขยนั และ PSPA (Passenger Service Performance Allowance) 
ท่ีมอบใหก้บัพนกังานเพื่อเป็นส่ิงกระตุน้แรงจูงใจในการท าให ้เพื่อให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีดีแลว้ ยงัมีผู ้
กล่าวถึง การใหร้างวลั และค าชมอ่ืน ๆ อีกวา่  

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวอีกวา่ “แค่น้ีไม่พอ เราให ้เหมือนตอนไปเช็คอิน 
มนัจะมีสกอร์ในการให้คะแนนกราว มนัเป็นเคร่ืองแทบเลตของซัมซุงตั้งอยู่ พอเขาเช็คอินเสร็จก็ให้คะแนน
เหมือนท่ีธนาคารเขาใชก้นั เราเป็นเคร่ืองซมัซุงในการใหค้ะแนน ใหค้ะแนนคนท่ีเขามาเช็คอิน มนัจะมี  คะแนน 
. คือ ดิสไลท ์(Dislike) . แฟร์ (Fair) . เลิฟ ๆ (Love) ผูโ้ดยสารกดแฟร์ แสดงวา่คะแนนเป็น  ไม่มีอะไรเกิดข้ีน 

แต่ถา้ผูโ้ดสารกดเลิฟ  ๆ คะแนนคือ +  ถา้ผูโ้ดยกดดิสไลท์ คะแนนลบ  มนัมีผลคือ ทุก ๆ  คะแนนคือ  บาท 
ลบ  คือ  ติดลบ  ฉะนั้นเน่ียเม่ือส้ินเดือน เงินเดือนเน่ีย เงินเดือนจะออกมาจากระบบรวม ๆ แลว้คุณเช็คอินไปก่ี
คร้ังท่ีผูโ้ดยสารกด พอบวกลบคูณหารแลว้ คุณเป็นบวกหรือเป็นลบ ถา้คุณเป็น + เราจ่าย ถา้เป็น – ติดไวก่้อน 
เดือนหน้าเอามาท าใหม่ ดังนั้นค่า – เน่ียจะยกไปเดือนหน้า เพราะถา้เราล้างเขา เขาก็สบายสิ เขาก็จะไม่สน 
เพราะฉะนั้น ใหย้กไปเดือนหนา้ต่อไป อนัน้ีจะเป็นเงินท่ีเราจะใหเ้ขา คือเราตอ้งการใหเ้ขาพฒันา ฉะนั้นเน่ียสถานี
เขา เขาๆ ก็ตอ้งมองแลว้วา่ท าไมเด็กเขาไดล้บเยอะมนัก็จะโชวร์ายงานให้เห็น อนัน้ีจะเป็นส่ิงหน่ึงท่ีเราสามารถ
มอนิเตอร์ได ้ . มีหลกัฐานชดัเจน เงินเป็นตวัหล่อใหเ้ขาบริการดี . ตวัเน้ีย พอส้ินปีเน่ีย เขาจะเอาคะแนนไปดูใน
การให้ประเมินผลประจ าปี ทุกคนก็จะหมุนเวียน เด็กกราวก็จะหมุนเวียนในต าแหน่งของเช็คอิน วนัน้ีเช็คอิน 
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พรุ่งน้ีขายตัว๋ เขาก็จะหมุนเวียนกนั ค่าตัว๋ก็ไดค้่า เซลคอมมิชัน่ ขายตัว่ดว้ย มนัเป็นส่ิงจูงใจท่ีให้พนกังานของเรา 
อนัน้ีก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีเราเพ่ิมในส่วนท่ีวา่ใน Performance อะจ่ายตามคุณภาพของผลงาน ไม่ใช่อยู ่ๆ เราไปเพ่ิมให้
เขา อยา่งเช่น เราจะเพ่ิมค่าครองชีพเน่ีย บริษทัจะไดอ้ะไรบางจากคุณ เราจ่ายเงินเดือนเน่ียโดยท่ีไม่ไดน้้อยหน้า
ตลาด แต่ก็ไม่ไดสู้งกวา่ตลาดจนเวอร์” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวถึง รางวลั หรือค าชมเชย ท่ีองคก์ร มอบให้กบั
พนกังานวา่ “ก็อยา่งเช่น พ่ีแบงคเ์ขาท า โครงการซุปเปอร์นก มนัก็เป็นจดัการของส่ิงท่ีเป็นนามธรรมคือ การท่ีใคร
ท าดีก็ช่ืนชมออกส่ือ เพ่ือให้คนเห็นวา่เน่ียคือท าดีไดดี้ น่ีก็เป็นส่วนหน่ึง โดยรางวลัเน่ีย ก็จะให้เป็นวนัหยุดบา้ง
อยา่งของซุปเปอร์นกประจ าเดือน  น่ีก็เป็นตวัอยา่งหน่ึง บางท่ีการให้เป็นเงิน มนัก็ ยากเกินไป การให้วนัหยดุ ก็
เป็นส่ิงหน่ึงท่ีเราท าได”้ 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวอีกวา่ “รางวลัท่ีเราให้ก็คือ รางวลัซุปเปอร์นก เป็น
รางวลัท่ีใหผู้ท่ี้ท าดีหรือไดรั้บค าชมโดยรายละเอียดคือ ค าชม มีลูกคา้ชม มีเพื่อนชมหรือมีใครชม เราก็จะประกาศ 
เป็นอินเทอร์นอล คอมมูนิเคชัน่ ภายในนกแอร์ ส่งเป็นอีเมลล ์มีรูปเขา มีค าท่ี คนชมเน่ียแนบไป อนัเน้ียเน่ียก็เป็น
หน่ึงในการชม และก็มีเป็น ซุปเปอร์นกออ๊ฟเดอะมนั เป็นรายเดือน รายเดือนก็เหมือนกบัวา่  สมมุติในหน่ึงเดือน
เน่ีย มี  คน เราจะมีคณะกรรมการตรวจ และคดัเลือก คณะกรรมการก็จะมาคดัเลือกวา่  ใน  คนเน้ียจะมีใคร
เป็น ซุปเปอร์นกออ๊ฟเดอะมนัส์ ก็จะมีการชมเชยท่ีหนกักวา่เดิม ก็คือจะไดล้งหนงัสือ นกจ๊ิบ ๆ ท่ีอยูบ่นเคร่ือง ทุก
คนก็จะเห็น และก็มีแสตน ท่ีตั้งอยู่ในฝ่ายของเขา จะเป็น รูปใหญ่ ๆ เลย เขาจะดูมีก าลงัใจ เพ่ือน ๆ เขาก็จะเห็น 
ท่ีน้ีเราก็สะสมไป จนถึงส้ินปี พอส้ินปีก็จะเป็นงานท่ีใหญ่กวา่น้ี อาจจะข้ึนไปใน สตา๊ฟปาร์ต้ี ให ้CEO มอบรางวลั 
ส่วนของขวญัยงัไม่ไดคิ้ด อนัน้ีก็คือรางวลัท่ี ไม่ใช่เงินในดา้น HRD” 
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าาพที ่ .  ภาพตวัอยา่งการช่ืนชมบุคลากร ผา่นสังคมออนไลน์  

จากการวเิคราะห์ บทสัมภาษณ์ และการถอดเทปบนัทึกการสนทนา สามารถสรุปได้
วา่ นอกจากการมีสวสัดิการท่ีเป็นธรรม มีระบบการบริหารจดัการท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรมแลว้ การให้
รางวลั ผลตอบแทน และค าชมเชย ถือเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีส าคญั ในการจดัการงานด้านทรัพยากร
มนุษย ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ ขวญัและก าลงัใจในการท างานให้กับบุคลากรในองค์กร โดยวิธีการ
ปฏิบติันั้น แตกต่างกนัไปตามบริบทขององค์กร ทั้งน้ีก็เพื่อ ก็มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน
การท างาน 

. . .   กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร 

( )  บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั 

จากการศึกษา พบวา่ บริษทั ชยับูรณ์ฯ เป็นองคก์รท่ีส่งเสริมในเร่ืองกิจกรรม 
แก่บุคลากร เพื่อเป็นการสร้างสัมพนัธ์ ในการท างาน และเพื่อสร้างความสุขให้กบับุคลากรในการ
ท างาท่ีมีความตรึงเครียด ซ่ึงกิจกรรมท่ีองค์กรจดัข้ึนนั้น เป็นกิจกรรมท่ีครอบคลุมในทุกดา้น เช่น 
การส่งเสริมการเป็นคนดี การอบรม พฒันาบุคลากร การต่อตา้นยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการ
ส่ือสารในองค์กร และกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ในองค์กร ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ การบนัทึก               
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บทสนทนา และการสังเกตการณ์ ผูศึ้กษา จึงขอยกตวัอย่างกิจกรรมท่ีองค์กรจดัให้กับบุคลากร                
โดยมีดงัต่อไปน้ี 

( . )  ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์  
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง กิจกรรมการต่อตา้นยาเสพติดขององค์กรว่า 

“เรามีกิจกรรมในเร่ืองของยาเสพติด เราท าโครงการ To Be Number One ซ่ึงท่ีน่ีเป็นบริษทัแห่งแรกในจงัหวดั
ปทุมธานีท่ีท าเร่ืองของ to be number one และก็เร่ืองของยาเสพติดน่ีเรา  % ตรวจ % มีไหม มี ก็ยงัมีคนเขา้
ไปยุ่งเก่ียว แต่เรามองว่าเขาคือคนป่วย เราไม่ไดไ้ล่เขาออก เราก็ส่งเขาไปบ าบดั แลว้ก็ให้เขากลบัเขามาท างาน 
เพราะเราคิดวา่ ควรใหโ้อกาสเขา แต่โอกาสมนัไม่ไดม้าบ่อย ๆ ไม่ใช่วา่ บ าบดัแลว้ บ าบดัอีก เราให้โอกาสคุณคร้ัง
ท่ี  ถา้คร้ังท่ี  คุณยงัท าอีก คุณตอ้งคาดโทษแลว้และคร้ังท่ี  เน่ีย คุณจะอยูก่บัเราไม่ไดแ้ละ เพราะวา่ เราดูแลว้คุณ
ไม่กลบัตวัแน่นอน ส่วนใหญ่แลว้ทุกคนก็จะไปเอง จะอยูไ่ม่ได ้เพราะฉะนั้นคนท่ีอยูก่บัเราก็ตอ้งเป็นคนดี เพราะ
คนเก่งเราสร้างได”้ 

 

 

 

 

 

 

าาพที ่ .  กิจกรรมกีฬาสีตา้นภยัยาเสพติด 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง การส่งเสริมการส่ือสารภายในองคก์ร โดยการ
สร้างบรรยากาศ การส่ือสารแบบสองทางวา่ “กิจกรรมสร้างบรรยากาศ ส่วนใหญ่ท่ีน่ีจะเป็นเร่ืองการส่ือสารสอง
ทาง ทุกคนสามารถท่ีจะคุยไดต้ลอด อยา่งท่ีบอกก็คือ มี Morning talk ทุกเดือน มีวนัผูบ้ริหารพบเพ่ือนร่วมงานทุก
เดือน (ก็จะนัง่ในห้องประชุมใหญ่ผูบ้ริหารจะนั่งหัวโต๊ะและก็เพ่ือนร่วมงาน ก็จะถามวา่มีค าถามอะไรบา้งท่ีไม่
เขา้ใจ ก็เอาข้ึนมาถามและก็ตอบกนัตรงนั้นเลย มีการประชุม และก็มีการพดูคุยกนั ผูบ้ริหารกนัเองหมด อธิบายทุก
อยา่งเลย อยา่ง ปีน้ีเศรษฐกิจไม่ดีนะ เขาก็จะส่ือสารกบัเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมงานก็จะรู้หมดเลยวา่ตอนน้ีบริษทั
เป็นยงัไงสถานะเป็นยงัไง บางคร้ังก็ถามวา่สูด้ว้ยกนัไหม เขาก็บอกสู!้ อยา่งเง้ียก็เกิดก าลงัใจมากข้ึน” 
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าาพที ่ .  กิจกรรม Morning talk 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึง กิจกรรมส่งเสริมในดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
ส่งเสริมความดี ขององคก์รวา่ “กิจกรรมสร้างเสริมจริยธรรมคุณธรรมท่ีน่ี จะเนน้เป็นอนัดบัหน่ึงเลย จะมีโครงการ
สร้างคนดีสู่สงัคม สอนใหค้นเป็นคนดี มีการเขียนบทความคุณความดี ท่ีน่ีเรามีหน่วยงานท่ีท าเร่ืองน้ีโดยเฉพาะนะ
ค่ะ ช่ือวา่ส านกังานตรวจวนิิจฉยั และก็มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ มีโครงการประกวดเขียนบทความคุณความดี 
ท ามาจะปีท่ี  แลว้ ภาษาต่างประเทศคือ We are The Star กบั I am Proud คือภูมิใจ We are The Star ก็คือ การเชิด
ชูเพ่ือนร่วมงานท่ีท าคุณงามความดี เรามีรางวลัให้กบัเพ่ือนร่วมงานเหมือนกนั โดยมีเป้าหมายคือ เพ่ือนร่วมงาน
เขา้ร่วมโครงการอยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่  คน รางวลัพวกเงินเป็นเพียงแค่น ้ าจ้ิมให้กบัเขาเท่านั้น แต่ส่ิงท่ีเราอยากได้
คือ การให้เขาชมเพ่ือนว่าเป็นคนดี มนัมีความภูมิใจมากกว่า I am proud ก็จะเป็นเร่ืองของการเขียนเร่ืองความ
ภาคภูมิใจของเรา อะไรเป็นแรงบนัดาลใจของเรา (อนัน้ีจะมีการให้คะแนนเหมือนกนั) เฉล่ียทั้งหมดไดร้างวลัละ 

 บาท พร้อมโล่ถา้ไดค้ะแนนมากกวา่  คะแนน แต่ถา้ไดค้ะแนนมากวา่  ก็ได ้  ถา้ได ้  ก็ไดเ้กียรติบตัร 
โดยรางวลัน้ีจะไม่จ ากดัผูไ้ดรั้บรางวลั ท่ีน่ีไม่มีจ ากดั เพราะวา่ในแนวคิดเร่ืองของการจ ากดัเน่ียมนัจะเป็นเร่ืองของ
การแข่งขนั เพราะฉะนั้นท่ีน่ีจะไม่มี อยา่งการประเมินผลเน่ีย เกรด A ถา้ใครประเมินผลแลว้ไดเ้กรด A คือ เกรด A 

จะมีก่ีคนก็ไดไ้ม่เป็นไร ไม่แข่ง การคิดคะนนแบบจ ากดั หรือระฆงัคว  ่าท่ีน่ีจะไม่มี ยกเลิกไปนานมาก  ปีและ จะ
ไม่มี ทุกคนแข่งกับตัวเอง อนัน้ีเป็นโครงการเร่ืองของคุณความดี ส่งเริม ท ามาประมาณ -  ปีแล้ว และก็มี
คณะกรรมการการจดัการดา้นจรรยาบรรณก็จะแบ่งเป็น ผูบ้ริหารระดบัสูง และก็จะมีจากเพ่ือนร่วมงาน ก็จะเป็น
คณะกรรมการด าเนินการดา้นจรรยาบรรณก็จะมาจากตวัแทนจากทุกหน่วยงาน เป็นคณะกรรมการด าเนินงานดา้น
จรรยาบรรณ พดูง่าย ๆ คือ ฝ่าย  ตอ้งมา คนหน่ึงแหละ และก็ตอ้งมีคุณสมบติัดว้ยนะ คือคุณตอ้งเป็นคนดีดว้ยนะ
ในการเขา้มาเป็นคณะกรรมการด้านจรรยาบรรณ คนไม่ดีมาไม่เอา ตอ้งเอาคนดีมาอยู่ โดยเป็นคราวละ  ปี             
มีหน้าท่ีในการควบคุม ดูแล ส่งเสริม ประชาสัมพนัธ์ ปลูกจิตส านึกจรรยาบรรณภายในบริษัท เสนอแนะ
ขอ้คิดเห็น ส่งเสริมเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมภายในบริษทั เราจะเนน้กลุ่มท่ีเป็นคนดีก่อนแลว้ค่อยขยายไปเร่ือย ๆ 
อนัน้ีคือคณะกรรมการจรรยาบรรณ อีกตัวหน่ึงคือเร่ืองการลา เราจะมีสิทธิพิเศษข้ึนมา ก็คือการลาเพ่ือจิต
สาธารณะ ใหห้น่ึงวนั กบัเพ่ือนร่วมงานท่ีจะไปท าคุณความดีขา้งนอก โดยเรียกวา่การลาน้ีวา่ การลาจิตสาธารณะ 
เป็นการส่งเสริมให้เป็นคนดี ก็คือไปท าอะไรก็ได้ท่ีสมคัรใจไม่บังคบั ท่ีผ่านมาก็มีคนไปเป็นครูสอนศาสนา
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อิสลาม ท ามา  ปีและ เราก็จะให้มาเขียนวา่ท่ีลาไปแลว้ไดอ้ะไรมาบา้ง อนัน้ีก็คือความภูมิใจกบัส่ิงท่ีเราได ้ปี ๆ 
หน่ึง มีคนไปมา ประมาณ -  คน เขาไปเขาก็ตอ้งเขียนรายงาน แนบเอกสารอะไรมาหมดเลย เขาตอ้งเขียน
รายงานส่งใหผู้บ้ริหารระดบัสูงดูดว้ย และก็เรามีเพ่ิมเติมก็คือท่ีน่ีเป็นมุสลิม เราก็มีสวสัดิการเพ่ิมเติมเพ่ือสนบัสนุน
การไปบ าเพญ็ฮจัย ์ท่ีซาอุดิอาระเบีย เป็นสวสัดิการท่ีไม่น่าจะมีท่ีไหนท่ีใหทุ้นไปท าฮจัย ์ตวัน้ีเพ่ิงประกาศเม่ือปี  
ก็ใหทุ้นสนบัสนุนเพ่ือไปบ าเพญ็ฮจัย ์แต่วา่ตอ้งมีคุณสมบติัคือเป็นเพ่ือนร่วมงานท่ีเป็นมุสลิม ตอ้งมีอายงุานตั้งแต่ 

 ปีข้ึนไป มีประวติัการท างานมากกวา่ % ท่ีผ่าน KPI ไม่ไดรั้บโทษทางวินยั และก็เป็นการเดินทางไปบ าเพญ็
ฮจัย ์ไดปี้ละ  ท่าน ท่านละ ,  บาท ช่วยเหลือค่าเดินทาง เพราะวา่คนท่ีนบัถือศาสนาอิสลามก็คือคร้ังหน่ึงใน
ชีวิตการท าฮจัยเ์ราก็ช่วยในการส่งเสริมให้คนท าดี อนัน้ีคืออีกกิจกรรมท่ีเรามี (เม่ือก่อนมีอิสรามเยอะ ประมาณ 

- % แต่ปัจจุบนัประมาณ - %) เด๋ียวน้ีนอ้ยแลว้เน่ืองจากคนขา้งนอกเขา้มาอยูเ่ยอะ” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ได้กล่าวเก่ียวกับกิจกรรมสร้างคุณงามความดี ของ
องคก์รอีกวา่ “อยา่งทุกวนัศุกร์ เขาจะตอ้งไปมสัยดิ เราก็ใหเ้ขาลาไปได ้แต่เราก็ให้เขาไปโดยไม่ให้เกิดความเล่ือม
ล ้ า คือทุก ๆ วนัเราจะมีการพกัเบรกตอน .  กับ .  นาที ดังนั้ นทุกวนัก็จะมีเบรกคือ  นาทีต่อวนั 
เพราะฉะนั้นคนท่ีเขาจะไปท าพิธีทุกวนัศุกร์ เขาอาจใชเ้วลาประมาณ  ชัว่โมงในการเดินทาง ดงันั้น เขาก็จะสละ
วา่เขาโดยไม่เบรก เขาไม่เบรกเขาก็ไปได ้แต่เขาตอ้งข้ึนช่ือกบัเรานะ เพ่ือน ๆ  ก็จะดูวา่เขาโกงหรือเปล่า แต่คนส่วน
ใหญ่ท่ีไปท าเขาก็จะไม่ค่อยหยดุ เขาก็จะซ่ือสตัยก์บัตวัเอง” 

และนอกจากน้ี ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ได้กล่าวเก่ียวกับ กิจกรรม Happy 

Work Place ท่ีจดัให้กบับุคลากรในองคก์รวา่ “อยา่ง Happy body ท่ีน่ีก็มีกิจกรรมเร่ืองการป้องกนัเอดส์ วนัโรค 
โครงการไร้พุง คือดูแลเร่ืองสุขภาพและก็การส่งเสริมสุขภาพ เบ้ียขยนัก็ถือเป็นส่วนหน่ึง เพราะดูแลเขา ถูกไหม
ค่ะ Happy heart เม่ือก่อนเราก็ท าจบัไข่ใส่ตะกร้าให้กบัเพ่ือนร่วมงาน คือเม่ือก่อน ถา้พนกังานป่วย เราก็จดัไข่มา
ใส่ตะกร้า ไปเยีย่มพนกังาน ไปเยีย่มพนกังานเจ็บป่วย มอบกระเชา้ให้คุณแม่ บริจาคโลหิต อนัน้ีท าบ่อย ๆ ถา้เป็น 
happy society ก็เป็นเร่ืองของการแข่งขนักีฬา การปลูกตน้ไมว้นัเกิด การท าทีมฟุตบอล Happy relax ก็มีกิจกรรม
สันทนาการ มี Happy time คือมีการพกั  นาที เชา้บ่าย มีประกวดร้องเพลง และก็มี Happy brain การพฒันา
สมรรถนะ การจดัการความรู้ การท า ลปร. มีเวบ็แชร์ใหค้นเขา้ไปศึกษาหาความรู้ได ้มี E- leaning ในเร่ืองของการ
สอนภาษาองักฤษ มีการพฒันาศกัยภาพ การพาไปดูงานนอกสถานท่ี และก็ Happy soul อนัน้ีมีเยอะ ส่งเสริมให้
คนนับถือศาสนา เช่น ศาสนาอิสลาม มีการสนับสนุนให้ถือศีลอด และก็ส่งเสริมจรรยาบรรณ ส่งเสริมการท า
ความดี ส่งเสริมการปฏิบติัธรรมประจ าปี และก็มีทีมฉุกเฉิน คือการให้คนสมคัรเขา้มาเองในการท่ีจะดูแลบริษทั 
เสียสละเขา้มา อยา่งตอนน ้ าท่วมมีคนเขา้มาสมคัรทีมฉุกเฉินเราเยอะมาก ช่วยเราดูแลตามจุดต่าง ๆ Happy money 

เราก็จะมีเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง สวสัดิการออมทรัพย ์มีสวสัดิการยดืหยุน่ มีการข้ึนทะเบียนจ าหน่ายอาหารได้
ดว้ย มีการสร้างอาชีพเสริม Happy family จะมีในเร่ืองของ HBD มีเงินช่วยเหลือพนักงาน บอกรักพ่อแม่เป็น
การ์ด” 
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าาพที ่ .  กิจกรรม Birthday Party 

( . )  ผลการศึกษาจากการเขา้ร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ 

ผูศึ้กษาไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมการอบรมสอนแต่งหนา้ของ บริษทั
ชยับูรณ์ฯ โดยไดรั้บเชิญใหเ้ป็นแบบในการแต่งหนา้ และจากการเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น ผูศึ้กษาสังเกต
ไดว้า่บุคลากรท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมให้ความสนใจในกิจกรรมท่ีบริษทัจดัข้ึน โดยในการเรียนการสอน
นั้น บุคลากรทุกคนมีความตั้งใจ และเม่ือมีขอ้สงสัย หรือท ากิจกรรมไม่ทนั ก็จะเรียกผูฝึ้กอบรม 
และปรึกษาผูฝึ้กอบรมตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

าาพที ่ .  ผูศึ้กษาเขา้ร่วมกิจกรรมการอบรมสอนแต่งหนา้ของกลุ่มพนกังานชยับูรณ์ฯ 
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( )  บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
จากการศึกษา พบวา่ กิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร ท่ีนกแอร์ฯ 

จดัข้ึนนั้น เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีแก่บุคลากรในองคก์ร เช่น นกกลมกล้ิง นกขน
ไก่ นกห่วงใย นกใกลชิ้ด นกสนุก นกกร๊ีด เป็นตน้ ซ่ึงจากการ  สัมภาษณ์ การบนัทึกบทสนทนา 
และการสังเกตการณ์ ผูศึ้กษา จึงขอยกตวัอยา่งกิจกรรมท่ีองคก์รจดัใหก้บั โดยมีดงัต่อไปน้ี 

( . )  ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์  
ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวถึงแนวคิดในการจดักิจกรรมขององคก์รวา่ “อยา่ง

งานปีใหม่ เราก็จดัโรงแรมอมารี ใกล้ๆ  เน่ียครับ กิจกรรมเม่ือปีท่ีแลว้ก็ช่ือนกมีฟอร์ม คือแต่งกนัแบบมีฟอร์มอยา่ง
เน้ีย เช่น อาชีพ โคโยต้ีบา้ง เป็นช่างบา้ง เป็นนกัเรียน เป็นทหารบา้ง อยา่งงานสงการณ์ อนัน้ีจดัท่ีส านกังานใหญ่ 
อยูท่ี่สาทรนกขนไก่ นกขนไก่ ก็คือ ตีแบต เราก็จะแข่งตีแบต ตีแบตเน่ีย เราจะจดั ปีละ  คร้ัง คู่ผสม ชายหญิงนะ
ครับ ฟุตบอลก็มี ปีละ  คร้ัง นกกลมกล้ิงก็คือ โบวล่ิ์ง คร้ังน้ีคือจัดเป็นคร้ังท่ี  แลว้ รางวลัก็มีถว้ยบ้าง เป็น
กระป๋องน ้ าส าหรับทีมท่ีลา้งท่อบา้ง อยา่งเง้ีย คือสนุก ๆ” 

จากการสัมภาษณ์ ท าให้ทราบวา่ กิจกรรมสร้างสุขท่ีนกแอร์จดัข้ึนนั้น ส่วน
ใหญ่ มาจากความตอ้งการของบุคลากรในองค์กร โดยผ่านแบบส ารวจความตอ้งการเพื่อน าความ
คิดเห็นนั้น มาจดัเป็นกิจกรรมสร้างสุขแก่องค์กร เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม สามารถดูได้จากบท
สัมภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี  

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวว่า “นกสนุก ก็คือTeam Buildingนั่นเอง อย่างท่ี
บอกว่าเราไม่สามารถหยุดงานเป็นร้อย สองร้อยเป็นพนัคนได ้เพราะเคร่ืองบินตอ้งบินตลอดเวลาใช่ไหมครับ 
เพราะฉะนั้นเน่ีย เราก็เลยใชว้ธีิจดัโควตา้ จดัสัดส่วนให้แต่ละฝ่ายนะครับ โดยนกสนุกเน่ียจะจดัทริปละประมาณ 

 คน โดย  คนท่ีมาเน่ีย เขาก็จะมาจากหลากหลายมาก อยา่งเช่น มาจากลูกเรือ  คน เป็นนกับิน  คน ช่าง  
คน ออฟฟิต  คนอะไรแบบเน้ียครับ  คนเน้ียจะรวม ๆ กนัมาเพ่ือมาเอา้ต่ิง ต่างจงัหวดั กนั  วนั  คืน แต่ก็คือ
ไดไ้ปเกือบทุกคนแหละครับ ปี สองปี ท่ีผ่านมา ไปประมาณ  % ของพนกังานทั้งหมด เราไปกนั  ทริป  
เดือน ทุกอาทิตยค์รับ คือเราไม่ไดจ้า้ง ออเกนไนเวอร์ เพราะฉะนั้น คนท่ีเป็นคณะกรรมการ คือ อาสาสมคัรครับ ท่ี 
เขาจะรวมเป็นทีมงานกบัเราเน่ียจะมาจากหลายท่ีมาก บา้งคนคือมาจาก เชียงใหม่ก็มี หาดใหญ่ก็มี อุดรก็มี มา
ช่วยกนั โดยผูท่ี้มาเน่ีย เขาไม่ไดค้่าตอบแทนอะไรเลยนะครับ เขามาดว้ยใจ ก็คือมาเพ่ือช่วยสร้างความสุขให้กบั
พนกังานดว้ยกนัเอง ซ่ึงพ่ีมองวา่ขอ้ดีของมนัคือ เราเขา้ใจ และใส่ใจมากกวา่” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวเพ่ิมเติมเก่ียวกบักิจกรรมนกสนุกอีกวา่ “ก่อนท่ี
เราจะไปเน่ีย พ่ีท าแบบสอบถามส าหรับพนกังานข้ึนมา วา่ นกสนุกอยากท าอะไร กิจกรรมอะไรกนั แลว้ Topic ท่ี
เขาอยากจะท า คืออะไร อยา่งท่ีผ่านมา . เป็น แอ๊ดแวนเจอร์ . กิจกรรมเพ่ือสังคม . คือขบัอาร์ซีอยา่งเง้ีย แลว้
กิจกรรมตวัเน้ีย พ่ีเจอนครนายกเน่ียมนัรวมทั้ง  ส่ิงท่ีพนักงานอยากท าเขา้ดว้ยกนั อนัน้ีก็คือจุดขายท่ีเรารับฟัง
ความคิดเห็นของพนักงาน และก็เอามาใช้จริง ๆ กิจกรรมทั้ งหมดมนัไปท่ีเดียวกันหมดเลยครับ  คร้ังคือท่ี
เดียวกนัหมดเลย กินอาหารเหมือนกนั กิจกรรมเหมือนกนั  เดือนครับ ทุกอาทิตย ์ก็พาไปข่ี เอทีวีนะครับ ถ่ายรูป 
แลว้ก็ช่วงสงเยน็เน่ียก็จะมีผูบ้ริหารของเราเน่ียครับ จะมาพดู บอกเล่าสารจากผูบ้ริหาร ความเป็นไปของบริษทั เรา
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มีท่ีมาท่ีไปอยา่งไงเราอยูต่รงไหน เราจะเดินไปทางไหน อย่างเน้ียครับ อ่า บอกกบัพนกังาน เป็นกนัเอง แลว้เชา้
วนัท่ีสอง ต่ืนเชา้มาเน่ีย เราจะมาท ากบัขา้งกินกนัเองนะครับ ในม้ือ หน่ึง เราจะมาท ากบัขา้วกินกนันะครับ เร่ิม
ตั้งแต่จุดเต่า คนเป็นนกับิน เป็นกปัตนั เป็นแอร์ฯ มาจุดเตามาหั่นผกั หักหมู ท ากบัขา้วกินกนั โดยกบัขา้วท่ีเขาท า
เน่ียจะตอ้งพอกบัคนทั้งแคมป์ ทั้ง  กวา่คนกินได ้แลว้เราก็จะมีกรรมการเน่ียมา ก็คือผูบ้ริหารท่ีไปในแต่ละชุด
เน่ีย มาชิม กิจกรรมเน่ียช่ือว่า ช่วยกนัท ามาหากิน จุดประสงค์ก็คือ ปลูกฝังทศันะคติ ปลูกฝังค่านิยมให้คนเน่ีย 
ร่วมมือร่วมใจกนั ไม่วา่เราจะอยูแ่ผนกอะไร จะท าอะไร เงินเดือนเท่าไหร่ ทา้ยท่ีสุดทุก ๆ คนในแต่ละวนัเน่ีย ก็จะ
ช่วยกนั ท ามาหากินอยา่งเน้ีย เน่ียคือ Gimmick ของโปรเจคน้ีครับ และก็มีค าพูดท่ีผูบ้ริหารของเราเน่ียจะพูดกบั
พนกังานของเราเสมอ เวลากล่าวโอวาทในส่ือ ต่าง ๆ ว่า ขอให้ทุกคนมีความสุข สนุกสนานในการท างานท่ีนก
แอร์ฯ” 

 

าาพที ่ .  กิจกรรมนกสนุก  

นอกจากน้ี ผูใ้หส้มัภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวถึง การแสดงความห่วงใย การไวเ้น้ือ
เช่ือใจ การไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ผา่นกิจกรรม ท่ีเรียกวา่ “นกห่วงใย และ นกใกลชิ้ด อีกวา่ เราก็มี นกใกลชิ้ด นก
ห่วงใยนะ เป็นช่องทางท่ีเปิดให้พนกังานไดเ้ขา้มาพูดคุยไดก้บัเรา ให้แสดงความคิดเห็น และขอ้มูลวา่ตอนน้ีเขา
เป็นอยา่งไงบา้ง” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  ไดก้ล่าวอธิบายเพ่ิมเติม เก่ียวกับกิจกรรม นกใกลชิ้ด 
และนกห่วงใยวา่ “นกหวงใย เป็นเหมือนกบัเราจะไปตั้งโต๊ะ ซ่ึงคนท่ีไปนัง่เน่ียจะเป็น Director HR  คือพ่ีหน่อย
กบัพ่ีใหญ่ แลว้พนกังานเขามีขอ้สักถามอาจไม่ใช่แค่ปัญหาอยา่งเดียว อาจเป็นขอ้สงสัย รวมไปถึงการพฒันาเขา
หรือเขาอยากพูดอะไรกบั HR อยา่งเน้ีย เราก็ไปรับฟังและก็ให้ค  าปรึกษาเขา นกห่วงใยจะมีจดัทุก  เดือน คร้ัง 
ส่วนอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีมีช่ือคลา้ย ๆ นกห่วงใย เรียกวา่นกใกลชิ้ด ซ่ึงนกใกลชิ้ดเน่ียเราแบ่งความรับผิดชอบของ
คนใน HR ทั้งหมด เช่น พ่ีแบงคดู์แลภาคใต ้พ่ีหน่อยดูแลดอนเมือง เราก็จะแบ่งกนั เราก็จะไปเยีย่มพนกังานกลุ่มท่ี
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ดูแลเดือนละ  คร้ัง Concept เดียวกนัครับไปถามสาราทุกขสุ์ขดิบเขาวา่เป็นไงบา้ง สบายดีไหม มีไรใหช่้วยไหม ก็
คือเป็น Contact person ดว้ย เป็นคนท่ีไปคอยใกลชิ้ด ดูแลคอยห่วงใยเขา ในการจดันกใกลชิ้ดคือแลว้แต่ แต่ละคน
ว่าจะสะดวกไปวนัไหนไปท่ีไหนบา้ง แต่จะไปทุกเดือนครับ อย่างเช่น อย่างพ่ีอย่างเน้ีย พ่ีดูแลภาคใต ้พ่ีก็ไม่
สามารถไปเดือนเดียวไดทุ้ก Station พ่ีก็เลือก เช่น อะเดือนน้ีไปจงัหวดัน้ี คือแลว้แต่ครับ บางคนก็ดูแลเป็นแผนก 
บางคนก็ดูแลเป็นภาคไปเลย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

าาพที ่ .  กิจกรรมนกใกลชิ้ด 

( . )  ผลการศึกษาจากการเขา้ร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ 

ผูศึ้กษาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนกกลมกล้ิง และนกขนไก่ ท่ีบริษทั สายการ
บินนกแอร์ฯ ไดจ้ดัข้ึน โดยไดมี้โอกาสในการร่วมเล่นเกมกบับุคลากรของนกแอร์ฯ อีกดว้ย ซ่ึงจาก
การเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น ท าให้ผูศึ้กษาพบว่า ในการจดักิจกรรมของนกแอร์นั้น มกัมีการจดัให้
บุคลากรในองคก์รไดมี้การสลบัทีมกบัทีมอ่ืน ๆ ท่ีร่วมแข่งขนั ทั้งน้ี ก็เพื่อให้เกิดมีการพูดคุย การได้
ท าความรู้จกัซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจากการสังเกตการณ์ ผูศึ้กษาพบว่า บุคลากรบริษทั สายการบินนก
แอร์ฯ นั้น มีความสนิทสนมกนั บางคนอาจไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน ก็ไดม้ารู้จกักนั มาเล่นเกมในทีม
เดียวกนั เกิดเป็นการพบปะ พูดคุยกนั และนอกจากน้ี ผูศึ้กษาได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผูจ้ดักิจกรรม
ดงักล่าว ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดัข้ึนของบุคลากรใน
องคก์รวา่   
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ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คนท่ี .  กล่าวว่า “เรามีแบบสอบถามอยู่แล้วครับ ซ่ึงแบบ
ประเมินเน่ียเราก็เฉล่ียนะครับประมาณ  กวา่ % จากทุก ๆ กิจกรรมสูงอยูแ่ลว้ นัน่คือ ตวัแบบสอบถามนะครับ 
ซ่ึงอยู่ในระดบัท่ีพึงพอใจอยูแ่ลว้ อนัหน่ึงท่ีจากการสังเกตนะครับ พ่ีชอบอย่างตอนท่ีถา้นอ้งฝนสังเกตตอนแข่ง
โบวล่ิ์ง รอบท่ีสองท่ีเขาสลบัทีมกนัเขาไดไ้ปเจอคนใหม่ท าให้รู้จกักนั มีการแนะน าตวั มีความพูดคุย มีการยิ้ม
หัวเราะกันอะไรแบบเน้ีย นั่นก็คือ  การประเมินครับ และก็ อีกอย่างหน่ึงคือ มันมีคนใหม่ ๆ เข้ามาเร่ือย ๆ 
อยา่งเช่นวา่ สมมติอยา่งการแข่งแบตบินตนั มนัก็จะมีกลุ่มเดิม ๆ ก็มี คนท่ีเขาชอบตีแบต เขาก็จะมาทุกคร้ัง แต่ทุก 
ๆ คร้ังท่ีเราจดัแบบเน้ีย เราก็จะเห็นคนใหม่ ๆ เขา้มาดว้ย เป็นนกักีฬาหนา้ใหม่เขา้มา อนัเน้ียครับ ก็เป็นตวัช้ีวดัได้
ตวัหน่ึงวา่คนใหค้วามสนใจ สนใจมากข้ึน รวมถึงจ านวนของคนท่ีมาร่วมกิจกรรมในแต่ละคร้ังก็จะมากข้ึนทุก ๆ 
คร้ัง คนมาร่วมงานปีใหม่ ปีน้ีมากกวา่ปีท่ีแลว้ คนมาร่วมเตะบอลมากกว่าปีท่ีแลว้อะไรแบบเน้ีย ซ่ึงก็มาก ๆ ข้ึน
เร่ือย ๆ  

 

 

 

 

 

 

าาพที ่ .  กิจกรรมนกกลมกล้ิง 

 

 

 

 

 

 

 

าาพที ่ .  กิจกรรมนกขนไก่ 
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จากการศึกษา ผูศึ้กษาสามารถสรุปวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานสร้างเสริมสุข
ภาวะองคก์รขององคก์รสร้างสุขท่ีใชใ้นการศึกษา ไดด้งัต่อไปน้ี  

( )  บริษทั ชยับูรณ์บราเดอร์ส จ ากดั    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

าาพที ่ .  การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รของ บริษทั ชยับูรณ์บราเดอร์ส จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูว้างนโยบาย วางแผนในการขบัเคล่ือน
งานต่าง ๆ อาทิเช่น การเป็นวทิยากรในการเสริมสร้าง
ความรู้ใหก้บับุคลากรในองคก์ร การวางนโยบายใน
การสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร  

วสิยัทศัน์ในการด าเนินงาน คือมุ่งเนน้การสร้าง
คุณภาพชีวติของเพ่ือนร่วมงาน 

มีคณะกรรมการสวสัดิการและบุคลากรดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดูแลงานดา้นการสร้างเสริม
สุขภาวะองคก์ร  

กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร อยูภ่ายใต้
แนวคิด “คุณภาพ คือ ความพอใจของลูกคา้” โดย
กิจกรรมจะเนน้ไปท่ี การสนบัสนุนสวสัดิการ การ
ส่ือสารองคก์ร การพฒันาเสริมสร้างความรู้บุคลากร 

ใชแ้บบสอบถามโดยพฒันามาจากแนวคิด TQM เพื่อ
น ามาปรับปรุงคุณภาพชีวติเพ่ือนร่วมงาน  

แิะทาาการรราาานรรนส
รขภาาะองา ก์กร 
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( )  บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

าาพที่ .  การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ  ากัด 
(มหาชน) 

จากการวเิคราะห์ บทสัมภาษณ์ การถอดเทปบนัทึกการสนทนา และการสังเกตการณ์
นั้น จะเห็นไดว้า่ องคก์รท่ีท าการศึกษาทั้ง  องค์กรมีขั้นตอน วิธีการ ในการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพวะองค์กรท่ีมีลกัษณะสอดคลอ้งกนั สามารถสรุปไดว้า่การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ของ
องค์กรสร้างสุขนั้น ให้ความค านึงถึงความสุขในรอบดา้น เช่น ดา้นการจดัสรรสวสัดิการและการ
บริหารจดัการท่ีมีความชัดเจน สามารถวดัและเขา้ถึงได้ ด้านการให้รางวลั ผลตอบแทน และค า
ชมเชย ท่ีท าให้บุคลากรในองค์กร ต่างรู้สึกถึงความเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร และรวมไปถึง
ผลตอบแทนท่ีมีการส ารวจตลาดแรงงานอยูต่ลอดเวลา ดา้นกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร 
ท่ีค  านึงถึงการสร้างบรรยากาศ ท่ีก่อให้เกิดความสนุกสนาน สร้างความสัมพนัธ์ ความไวเ้น้ือเช่ือใจ 
ซ่ึงกนัและกนั การปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ร การส่ือสารองคก์ร โดยผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีองคก์รจดั
ข้ึน ซ่ึงในการจดักิจกรรมหรือโปรแกรมความสุขนั้น องคก์รสร้างสุขไดค้  านึงถึง ความตอ้งการของ
บุคลากรในองคก์รเป็นส่ิงส าคญั เพื่อตอบสนองความตอ้งการไดต้รงจุด 

ท่ีนกแอร์ จะเรียกผูบ้ริหารวา่ “พี”่ ซ่ึงส่ิงน้ีถือเป็นส่ิง
ท่ีสร้างใหเ้กิดบรรยากาศและวฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือ
ต่อความสุขในการท างาน 

มุ่งมัน่ในการสร้างบุคลากรท่ีเป็นเลิศ เพื่อพฒันา
บุคลากรใหมี้ศกัยภาพในการใหบ้ริการ 

มีหน่วยงานดูแลงานดา้นการสร้างเสริมสุขภาวะ
องคก์รโดยเฉพาะ 

เนน้การจดักิจกรรม เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ใน
องคก์ร เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศ ในการท างาน  

มีแบบสอบถามความคิดเห็นในการจดักิจกรรมต่าง 
ๆ ขององคก์ร โดยน าแนวคิด Employee 

Engaaement มาประยกุตใ์ชใ้นการท ากิจกรรม 

แิะทาาการรราาานรรนส
รขภาาะองา ก์กร 
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จากผลการศึกษาองคก์รสร้างสุขท่ีใช้ในการศึกษา ทั้ง  องค์กร เม่ือน ามาสรุปรวม
ในดา้นการสร้างเสริมสุขภาวะในการท างานท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ องคก์รสร้างสุข
ท่ีใช้ในการศึกษามีการด าเนินงาน และกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นความสุขในการท างาน 
ทั้งน้ี อาจไม่ตรงกบัทุกกิจกรรมหรือวิธีการในการด าเนินงานท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึง
พบวา่องคก์รให้ความส าคญักบับุคลากรในองคก์รของตนเป็นอยา่งมาก และจากการศึกษาสามารถ
สรุป วธีิการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รดงัภาพท่ี .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

าาพที ่ .  โมเดลสรุปแนวทางการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร 

 

 

 

การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงขององคก์ร 

นโยบาย กฎ ระเบียบ 

คณะกรรมการ/หน่วยงาน/
ผูรั้บผดิชอบ ดา้นสร้างเสริมสุข
ภาวะองคก์ร 

กิจกรรมสร้างสุข 

แบบสอบถาม เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นและความตอ้งการ
ของบุคลากร 

แิะทาาการรราาานรรนส
รขภาาะองา ก์กร 

์ะาสรขภใิการท าาาิ 

6. ความสุขจากลกัษณะของงาน 

7. ความสุขจากสมัพนัธภาพใน
การท างาน 

8. ความสุขจากบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

9. ความสุขจากการไดรั้บการ
สนบัสนุนสวสัดิการของ
องคก์ร 

10. ความสุขจากการไดรั้บการ
ยอมรับทางสงัคม 

 

วฒันธรรมองค์กร 



 

 

บทที ่  

 

รรขป งานปรายผล แลอภางนริงแิอ 

 

 วิทยานิพนธ์เร่ือง การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร กรณีศึกษา : องค์กรสร้างสุข 
เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ผูบ้ริหาร 
ผูป้ฏิบติังานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์และบุคลากรในองคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการถอดรหสั  องคก์ร
หลากสุข ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร (สสส.) และคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (จุฑามาศ แกว้พิจิตร, วิชัย อุตสาหจิต, และสมบติั กุสุมาวลี, 

) ทั้งน้ีการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสุขในการท างานขององค์กรท่ีเขา้ร่วม
โครงการถอดรหสั  องคก์รหลากสุข และเพื่อศึกษาวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงานสร้างเสริมสุข
ภาวะองคก์รขององคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการถอดรหสั  องคก์รหลากสุข  
 กระบวนการศึกษาวิจัย เร่ิมต้นจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง เพื่อรวบรวม 
วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูล เพื่อสร้างเป็นประเด็นค าถามท่ีจะใชใ้นการศึกษา โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (Semi-Structured Interview) ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานดา้นพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อทราบวิธี 
และขั้นตอนการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร และโดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interview) บุคลากรในองค์กรเพื่อทราบประเด็นด้านความสุขในการท างาน 
จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ไปสร้างประเด็นค าถาม เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ดา้น
ความสุขในการท างาน เพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในองค์กรสร้างสุข ทั้งน้ีก็เพื่อ
ทราบถึงความสุขในการท างานของบุคลากรในองคก์รสร้างสุขอยา่งทัว่ถึง จากนั้น น าขอ้มูลทั้งหมด
ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถามปลายเปิด ด้านความสุขในการท างาน การเขา้ร่วม
กิจกรรม การสังเกตการณ์ และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อ
สรุปผลการศึกษา 

ส่วนองคก์รท่ีเป็นประชากรของการศึกษาคร้ังน้ี มีจ  านวน  องคก์ร ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี 
ไดรั้บการตอบรับใหเ้ขา้สัมภาษณ์เพื่อเก็บขอ้มูล จ  านวน  องคก์ร ไดแ้ก่ บริษทั ชยับูรณ์ บราเดอร์ส 
จ ากดั และ บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)  
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จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการน าเสนอผลการศึกษา สามารถสรุปและอภิปรายผล
การศึกษา โดยมีเน้ือหาเรียงตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

.   รรขปผลการศึกษา 

 . .   ์ะาสหสายภงา์ะาสรขภใิการท าาาิ 

บุคลากรองค์กรสร้างสุขได้ให้ความหมายของค าว่า “ความสุขในการท างาน” ไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยเน้นไปท่ีด้านลักษณะงานท่ีท า คือ เป็นงานท่ีทา้ทาย เป็นงานท่ีชอบ ด้าน
สัมพนัธภาพในการท างานทั้งจากเพื่อร่วมงานและหัวหน้างาน และด้านการบริหารจดัการของ
องค์กรท่ีมีความชัดเจน ท าให้เกิดความมัน่ใจ และรู้สึกถึงความปลอดภยัในการท างาน ตลอดจน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ความสุขในการท างาน ส าหรับ องคก์รสร้างสุข หมายถึง การไดท้  างานท่ีรัก การไดท้  างานท่ี
ชอบ การมีเพื่อนร่วมงาน หวัหนา้งานท่ีดี ปรึกษาได ้การอยูร่่วมกนัในบรรยากาศแบบครอบครัว มี
ความเป็นกันเอง ท าให้เกิดความรู้สึกอยากมาท างานทุกวนั และยงัรวมไปถึงระบบการบริหาร
จดัการขององคก์รท่ีท าใหบุ้คลากรมีความเช่ือมัน่ในการท างานอีกดว้ย  

 . .   ์ะาสรขภใิการท าาาิภงางา ก์กรรราาารขภ 

จากผลการศึกษา สามารถสรุปความสุขในการท างานขององคก์รสร้างสุขได ้ดงัน้ี 

. . .   ความสุขจากลกัษณะของงานจากการศึกษาพบว่า ความสุขท่ีเกิดจากลกัษณะ
งานของบุคลากรองค์กรสร้างสุข ประกอบไปดว้ยปัจจยัหลายประการ คือ . การไดท้  างานท่ีรัก ท่ี
ชอบ และถนดัในส่ิงท่ีท า . การไดท้  างานอย่างมีอิสระ ให้อิสระในการท างาน อิสระทางความคิด   
. มีส่วนร่วมในการท างาน การคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ ตนเองและองคก์ร 
. งานท่ีมีความยืดหยุน่ ไม่กดดนั . การท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จตามเป้าหมาย และหาก

งานนั้นมีความส าคญัต่อองคก์ร ก็จะท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจในงานท่ีท าอีกดว้ย  
. . .   ความสุขจากสัมพนัธภาพในการท างาน จากการศึกษาพบวา่ สัมพนัธภาพใน

การท างานของบุคคลากรองค์กรสร้างสุขมาจาก หวัหนา้งาน เพื่อนร่วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัของความสุขในการท างาน โดยพบวา่ บุคลากรในองคก์รสร้างสุข อยูก่นัแบบ
ครอบครัว เป็นกนัเอง เหมือนพี่ เหมือนนอ้ง ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั เม่ือมีปัญหาก็สามารถ
ปรึกษาหารือกนัไดแ้ละรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน กล่าวไดว้่า การมีสัมพนัธภาพท่ีดีในการ
ท างานนั้น เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความราบร่ืน และยงัท าให้
บุคลากรในองคก์รอยากมาท างานทุกวนั ก่อใหเ้กิดเป็นบรรยากาศท่ีดีในการท างานท่ีเป็นสุข  



104 

. . .   ความสุขจากบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานจากการศึกษา
พบวา่ บุคลากรองคก์รสร้างสุขไดใ้ห้ความส าคญักบับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างานวา่
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมให้งานเกิดประสิทธิภาพ โดยความสุขท่ีเกิดจากบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานนั้น ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลายประการ คือ . บรรยากาศใน
การท างานท่ีอยูก่นัเหมือนครอบครัว เหมือนพี่เหมือนน้อง . บรรยากาศในองค์กรท่ีมีความร่มร่ืน 
ช่วยผ่อนคลายอาการเครียดจากการท างาน เช่น การแข่งขนักีฬา กิจกรรมปีใหม่ เป็นตน้ . มีความ
ปลอดภยัในการท างาน เช่น การมีแสงไฟท่ีเหมาะสม ห้องน ้ าท่ีสะอาด ท าให้เกิดความไวว้างใจใน
การท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี . การสนบัสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานท่ีเหมาะสมในแต่ละ
ลกัษณะงาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีช่วยส่งเสริมใหเ้กิดความรักและความผกูพนัต่อองคก์รอีกดว้ย 

. . .   ความสุขจากการได้รับการสนับสนุนสวสัดิการขององค์กร คือ การไดรั้บ
การสนับสนุนจากองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของสวสัดิการท่ีส่งเสริมในดา้นคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ หรือกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีองค์กรจดัข้ึน ลว้นแล้วแต่ส่งเสริมดา้นความสุขในการท างาน
ทั้งส้ิน เน่ืองจากการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รนั้น เป็นส่ิงท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท างาน ท าให้การ
ท างานมีความชดัเจน เป็นระเบียบแบบแผนมากข้ึน ท าให้บุคลากรมีความสุข พร้อมท่ีจะท างานให้
องค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพและยงัสรุปได้อีกว่า องค์กรท่ีท าการศึกษานั้นล้วนแล้วแต่ให้
ความส าคญักบัพนกังานในทุกระดบัชั้นอย่างเท่าเทียมกนั ตั้งแต่ระดบัปฏิบติัการ ไปจนถึงระดบั
บริหาร ซ่ึงในด้านของสวสัดิการ และค่าตอบแทนนั้น องค์กรสร้างสุข ท่ีใช้ในการศึกษา ก็ไดใ้ห้
ทดัเทียมกบัตลาดในอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยมีการส ารวจตลาดแรงงานอยู่ตลอดเวลา ทั้งน้ีเพื่อให้
บุคลากรในองคก์รมัน่ใจไดว้า่ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในการท างานจากองคก์รท่ีตนร่วมงานดว้ย ส่ิง
เหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่องคก์รท่ีท าการศึกษา เป็นองคก์รท่ีมีความยติุธรรม มีระบบการบริหารจดัการ
ท่ีดี ส่งเสริมพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถในการท างาน และมีสวสัดิการท่ีรอบดา้น 

. . .   ความสุขจากการไดรั้บการยอมรับทางสังคมจากการศึกษาพบวา่ ความสุขท่ี
เกิดจากการไดรั้บการยอมรับทางสังคมของบุคลากรในองค์กรสร้างสุขนั้น เกิดจาก . ความสุขท่ี
ไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลภายนอกองคก์รหรือจากสังคม เช่น เป็นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง เป็นองคก์รท่ี
ท าคุณประโยชน์แก่สังคม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง . การไดรั้บการยอมรับจากหัวหน้า
งาน และเพื่อนร่วมงาน เช่น รางวลั ค าชมเชย ซ่ึงถือเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน             
. การใหค้วามส าคญั และเห็นคุณค่าในตวับุคลากรในองคก์ร คือ องคก์รสร้างสุขให้ความส าคญักบั

บุคลากรในองคก์ร โดยการให้ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจในงาน การ
เช่ือมัน่ในตวับุคลากรในหน้าท่ีท่ีได้รับผิดชอบ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้พฒันา
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ความสามารถในการท างาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี ท าให้เกิดเป็น ความภาคภูมิใจในการท างาน และความ
เป็นส่วนหน่ึงขององคก์รอีกดว้ย  

 . .   การด าน นิิาาิรราาานรรนสรขภาาะองา ก์กร 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รได ้ดงัน้ี 

. . .   การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กร จากการศึกษา
พบวา่ ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รสร้างสุขนั้น มีบทบาทส าคญัในการผลกัดนั ริเร่ิม กิจกรรม หรือ
งานด้านการสร้างความสุขแก่องค์กรเน่ืองจากผูบ้ริหาร ถือเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทในการผลกัดนั
องค์กรให้ไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวซ่ึ้งผูบ้ริหารขององค์กรสร้างสุขนั้นไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของ
ทรัพยากรมนุษย ์ให้ความส าคญักบับุคลากรในองค์กรอย่างเท่าเทียมกนั เปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการท างาน และการแสดงความคิดเห็น อีกทั้งยงัขบัเคล่ือนงานต่าง ๆ ดว้ยตนเอง จนเกิด
เป็นการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข  

. . .   องคก์รมีวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายท่ีเอ้ือต่อการเป็นองคก์รสร้างสุข
จากการศึกษาพบว่า องคก์รท่ีไดท้  าการศึกษามีวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ 
การมุ่งเนน้ในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองคก์รใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีความเป็นเลิศ ทั้งในดา้น
การผลิตและการให้บริการแก่ลูกคา้ รวมทั้งการค านึงถึงการสร้างคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
ให้กบับุคลากรในองค์กรเป็นส าคญั ซ่ึงจากการศึกษา การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ท าให้
ทราบอีกว่าองคก์รสร้างสุขท่ีใช้ในการศึกษาให้ความส าคญักบัการสร้างความสุขในท่ีท างานไม่ว่า
จะเป็น การสร้างบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม การส่ือสาร รวมถึงวฒันธรรมองค์กรท่ีอยู่กันแบบ
ครอบครัว อยูก่นัแบบพี่แบบนอ้ง จนสานสัมพนัธ์ ก่อใหเ้กิดเป็นองคก์รแห่งความสุขไดใ้นสุด  

. . .   มีคณะกรรมการ หน่วยงานหรือบุคลากรท่ีดูแลงานดา้นการสร้างเสริมสุข
ภาวะองคก์ร จากการศึกษาพบวา่ ในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรขององค์กรสร้างสุข
นั้น มีการจดัตั้งคณะกรรมการ หน่วยงานหรือบุคลากรในการรับผิดชอบและดูแลงานดา้นการสร้าง
เสริมสุขภาวะองค์กร เพื่อเป็นตวัแทนในการด าเนินกิจกรรมสร้างสุขขององค์กรและขบัเคล่ือน
กิจกรรม ช่วยให้กิจกรรม หรืองานต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยความราบร่ืนและมีความชัดเจนในการ
ท างานมากข้ึน 

. . .   การใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของ
บุคลากรจากการศึกษาพบว่า องค์กรสร้างสุขมีการจดัท าแบบสอบถามความคิดเห็นและความ
ต้องการของบุคลากรเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการออกแบบ และตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรในองค์กรไดอ้ย่างทัว่ถึง โดยน าผลของการตอบแบบสอบถามมาประยุกต์ใช้กบั กิจกรรม 
หรือการปรับปรุงสวสัดิการขององคก์ร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าใหบุ้คลากรในองคก์รเกิดความรู้สึกเป็นส่วน
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หน่ึงขององค์กร และเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าองค์กรท่ีตนร่วมงานดว้ย ใส่ใจในความคิดเห็นของ
บุคลากรอยา่งเท่าเทียมกนั 

. . .  การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรจากการศึกษาพบว่า องค์กรแต่องค์กรมีการ
ด าเนินงานหรือการจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบริบทขององคก์ร 
ซ่ึงสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1)  การจดัสรรสวสัดิการและการบริหารจดัการ ผลการศึกษาพบวา่ องคก์ร
สร้างสุข ทั้ง  องค์กรได้ให้การเอาใจใส่ต่อบุคลากรในองค์กร ตั้ งแต่กระบวนการสรรหาและ
คดัเลือกขององคก์ร ท่ีเนน้การคดัเลือกคนดี มีทศันคติท่ีดี เขา้มาร่วมงานกบัองคก์ร ซ่ึงท าให้ไดค้นท่ี
ตรงกบัลักษณะ และความต้องการขององค์กรมากท่ีสุด และยงัให้ความส าคญัในเร่ืองของการ
จดัสรรสวสัดิการท่ีตอบสนองความต้องการของบุคลากรในองค์กรอย่างหลากหลาย โดยการ
ค านึงถึงความตอ้งการของบุคลากรเป็นหลกั และยงัเปิดรับฟังความคิดเห็น ให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการออกแบบสวสัดิการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร ท าให้บุคลากรในองคก์รเกิดความรู้สึก
เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร และยงัมีระบบการบริหารงาน ท่ีมีความชัดเจน มีระเบียบแบบแผน มี
วธีิการปฏิบติั ท่ีสามารถวดัผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม อีกทั้ง ยงัมีการส ารวจตลาดแรงงานอยูเ่สมอ เพื่อ
ส ารวจในเร่ืองของ ค่าตอบแทน สวสัดิการ เพื่อใหเ้กิดความยติุธรรม ต่อบุคลากรในองคก์รอีกดว้ย 

)  การให้รางวลั ผลตอบแทนและค าชมเชย ถือเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีส าคญั ใน
การจดัการงานดา้นทรัพยากรมนุษย ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานให้กบั
บุคลากรในองค์กร โดยการมอบรางวลั ค าชมเชย และเชิดชูเกียรติในการเป็นแบบอย่างท่ีดีของ
บุคลากร 

3)  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรจากการศึกษาพบว่า การสร้าง
เสริมสุขภาวะองคก์รขององคก์รสร้างสุขไดค้  านึงถึงความสุขในทุกดา้นของบุคลากร เช่น ดา้นการ
จดัสรรสวสัดิการและการบริหารจดัการท่ีมีความชดัเจนสามารถวดัและเขา้ถึงได ้ดา้นการให้รางวลั 
ผลตอบแทน และค าชมเชย ท่ีท าให้บุคลากรในองค์กร ต่างรู้สึกถึงความเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
และรวมไปถึงผลตอบแทนท่ีมีการส ารวจตลาดแรงงานอยู่ตลอดเวลา ดา้นกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาวะองค์กร ท่ีค  านึงถึงการสร้างบรรยากาศ ท่ีก่อให้เกิดความสนุกสนาน สร้างความสัมพนัธ์ 
ความไวเ้น้ือเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั การปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ร การส่ือสารองคก์ร โดยผา่นกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีองคก์รจดัข้ึน ซ่ึงในการจดักิจกรรมหรือโปรแกรมความสุขนั้น องคก์รสร้างสุขไดค้  านึงถึง 
ความตอ้งการของบุคลากรในองคก์รเป็นส่ิงส าคญั เพื่อตอบสนองความตอ้งการใหไ้ดต้รงจุด 
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.   งานปรายผลการศึกษา 

 . .   ์ะาสหสายภงา์ะาสรขภใิการท าาาิ 

 เพื่อให้เขา้ใจถึงการด าเนินงานสร้างสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรในการท างานขององค์กร
สร้างสุข จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งเขา้ใจความหมายของความสุขในการท างานเป็นอนัดบัแรก 
เพราะจะท าให้เขา้ใจว่า ความสุขในการท างานนั้น คืออะไร และความสุขในการท างานนั้น ให้
ความส าคญักบัเร่ืองใดบา้ง ซ่ึงจากการศึกษาขอ้มูลและการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ท า
ให้สามารถสรุปความหมายของความสุขในการท างานได้อย่างชัดเจนว่า ความสุขในการท างาน 
หมายถึง การไดท้  างานท่ีรัก การไดท้  างานท่ีชอบ การมีเพื่อนร่วมงาน หวัหนา้งานท่ีดี ปรึกษาได ้การ
อยู่ร่วมกนัในบรรยากาศแบบครอบครัว มีความเป็นกนัเอง ท าให้เกิดความรู้สึกอยากมาท างานทุก
วนั และยงัรวมไปถึงระบบการบริหารจดัการขององค์กรท่ีท าให้บุคลากรมีความเช่ือมัน่ในการ
ท างานอีกดว้ย  

ความหมายของ ความสุขในการท างาน ท่ีไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความไวข้า้งตน้นั้น เป็นการแสดง
ให้เห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดป็นความรู้สึกมีความสุขในการท างาน  ซ่ึงสอดคล้องกับ
ความหมายของค าว่า “ความสุขในการท างาน” ของสิรินทร แซ่ฉั่ว ( : ) ท่ีศึกษาพบว่า 
ความสุขในการท างานเป็นความรู้สึกอยากท่ีจะท างาน (Passion) รักงานท่ีท า รู้สึกสนุกกบังานท่ีท า 
เป็นการท างานแบบไร้กงัวล และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Diener (2003 อา้งถึงใน จงจิต เลิศวิบูลย์
มงคล, : ) มองความสุขในการท างานสอดคลอ้งกบั (Lymbomirsky, 2001: 239-249)                       
ท่ีมองวา่ ความสุขในการท างาน เป็นการรับรู้ของบุคคลถึงอารมณ์ความรู้สึกช่ืนชอบหรือเป็นสุขกบั
ภารกิจหลกั อนัเป็นผลมาจากการท างาน สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ซ่ึงเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของตนเองให้ชีวิตมีคุณค่า  ได้ท างานท่ีเกิดประโยชน์ เกิดความสมหวังใน
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ  

จากการศึกษา ยงัพบอีกว่า ความสุขในการท างานนั้น เกิดไดจ้ากหลายปัจจยัไม่ว่าจะเป็น
ดา้นลกัษณะงาน ดา้นสัมพนัธภาพ ดา้นสวสัดิการ และการบริหารจดัการขององคก์ร ซ่ึงความสุขใน
การท างานนั้น เป็นส่ิงท่ีท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วุฒิพงศ ์ถายะ
พงค์ (2549: 103-105) ท่ีไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีท าให้บุคคลมีความสุขในการท างานอย่างแทจ้ริงนั้น
ประกอบไปดว้ย (1) การท างานอยา่งมีส่วนร่วม มีการก าหนดแผนทิศทาง ร่วมแกปั้ญหา และร่วม
ช่ืนชมความส าเร็จขององค์กรท าให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร (2) การท างานอย่างมี
อิสระและความรับผดิชอบ ท าใหพ้นกังานรู้หนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนเองชดัเจนวา่ตอ้งท าอะไร 
(3) มีความพึงพอใจในการท างาน การท่ีพนกังานมีโอกาสไดท้ างานท่ีตนเองถนัดจะท าให้พนกังาน
ตั้งใจท างานและทุ่มเทให้กบังานสูง (4) ความกา้วหน้าในชีวิตการท างานท าให้พนกังานรู้สึกมี
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ความหวงัท่ีจะกา้วหนา้ในชีวติการท างาน (5) ความส าเร็จของงาน ควรเป็นงานท่ีมีความทา้ทายอยา่ง
สมเหตุสมผลและเม่ือท าแลว้พนกังานรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของผลงานและความส าเร็จดงักล่าว ท า
ใหพ้นกังานเกิดความภาคภูมิใจ (6) ความมีมิตรภาพในชีวิตการท างาน จากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงานเป็นส่ิงท่ีสร้างความสุขในการท างานใหก้บัพนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี (7) การไดรั้บการยอมรับ
นบัถือท าใหพ้นกังานรู้สึกปิติยนิดี ภาคภูมิใจในตนเอง ส่งผลท าให้รู้สึกสุขใจในการท างานและเป็น
การสร้างแรงจูงใจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองดว้ยผลงาน  

 . .   ์ะาสรขภใิการท าาาิภงางา ก์กรรราาารขภ 

จากความหมายของ ความสุขในการท างาน จะเห็นไดว้า่ ความสุขในการท างานนั้น เกิดข้ึน
ไดจ้ากหลายปัจจยั ซ่ึงปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างความสุขใน
การท างาน และในการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรุปปัจจัยท่ีท าให้เกิดความสุขในการท างานได้
ดงัต่อไปน้ี 

. . .   ความสุขจากลกัษณะของงาน 

จากการศึกษา พบว่า  ความสุขในการท างานของบุคลากรองค์กรสร้างสุข                     
ทั้ง  องคก์รนั้น เกิดจากลกัษณะงาน ซ่ึงมีความเห็นท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยความสุขท่ีเกิด
จากลกัษณะของงานนั้น จะเป็นงานท่ีตนเองรัก มีอสิระในการท างาน มีส่วนร่วมในการท างาน และ
เป็นงานท่ีมีความยดืหยุน่ ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิรินทร แซ่
ฉัว่ ( : ) ท่ีพบวา่ การท่ีบุคลากรสร้างผลงานช้ินหน่ึงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ทุกขั้นตอนดว้ยตนเอง 
โดยส่วนมากจะรู้สึกมีความสุขในการท างานเพิ่มข้ึน เพราะงานนั้นมีอิสระ การจดัการ ควบคุมใน
ขอบเขตงานของตนเองอย่างคล่องตวั ก าหนดวิธีการท างานเองได้ จึงรู้สึกสนุกกบัการท างานทุก
ขั้นตอน ท าให้รู้สึกไม่เครียดกับการท างาน และสามารถกล่าวอา้งได้ว่าเป็นผลงานอนัเกิดจาก
ความสามารถของตนอยา่งแทจ้ริงซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีคุณลกัษณะของงาน ของ Hackman and 

Oldham (1980) ท่ีประกอบไปด้วย  มิติ คือ ความส าคญัของงานความหลากหลายของงาน 
เอกลักษณ์ของงาน ความมีอิสระในการท างาน และการทราบผลสะท้อนกลับจากงาน และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Warr (1990 อา้งถึงใน ประทุมทิพย ์เกตุแกว้, 2551: 42-43) ท่ีไดอ้ธิบาย
เก่ียวกบั ความสุขจากคุณลกัษณะของงานว่า 1) ความร่ืนรมยใ์นงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ี
เกิดข้ึนในขณะท างานโดยเกิดความรู้สึกสนุกกบัการท างาน และไม่มีความรู้สึกวิตกกงัวลใดๆ ใน
การท างาน 2) ความพึงพอใจในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดข้ึนในขณะท างานโดยเกิด
ความรู้สึกเพลิดเพลิน ชอบ สนใจ พอใจเต็มใจ และยินดีในการปฏิบติังานของตน  3) ความ
กระตือรือร้นในการท างาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดข้ึนในขณะท างานโดยเกิดความรู้สึกว่า



109 

อยากท างาน มีความต่ืนตวัท างานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็วกระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในการ
ท างาน 

. . .   ความสุขจากสัมพนัธภาพในการท างาน 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความสุขในการท างานประการหน่ึง คือ 
สัมพนัธภาพในการท างาน กล่าวคือ เป็นการท างานแบบช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สามารถปรึกษา
ปัญหาต่าง ๆ ได ้และถือไดว้่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการท างานร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของ Manion (2003) ท่ีกล่าวว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เป็นปัจจยัท่ีท าให้บุคลากรมี
ความสุขในการท างาน โดยพิจารณาจากการติดต่อสัมพนัธ์ การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั การสนทนาอยา่งเป็นมิตร รวมไปถึงการไดรั้บการยอมรับและความเช่ือถือไวว้างใจจาก
ผูร่้วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา เช่นเดียวกบัแนวคิดของอริสโตเติล Manion (2003 quoted in 

Gavin and Mason, 2004: 387-389) ท่ีกล่าววา่ มนุษยจ์ะพบกบัชีวิตท่ีดีงามไดน้ั้นตอ้งอยูใ่นสังคม
ท่ีดี ซ่ึงสังคมก็เปรียบเสมือนกบัการท างานในองคก์ร เพราะบุคคลตอ้งใชเ้วลามากมายอยูก่บัการ
ท างาน องค์กรเป็นแหล่งของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เป็นความสัมพนัธ์ทางสังคม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ทฤษฏีสองปัจจยัของ Herzberg (1991: 5-7) ท่ีกล่าวถึงการสร้างความพึงพอใจใน
งานว่าส่วนหน่ึงมาจากความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 
นอกจากน้ี ยงัมีผลการศึกษาของ Rego and Cunha (2008: 740-741) ดา้นการสร้างบรรยากาศการ
ท างานท่ีเตม็ไปดว้ยความไวว้างใจ ท่ีไดเ้สนอองคป์ระกอบการสร้างมิตรภาพท่ีดีต่อกนั และการ
สร้างความสัมพนัธ์เชิงบวกระหวา่งผูน้ าและผูต้าม ซ่ึงเป็นแนวปฏิบติัอยา่งหน่ึงให้องคก์ารน าไป
สร้างความสุขใหก้บัพนกังานอีกดว้ย 

. . .   ความสุขจากบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

จากการศึกษาพบว่า สภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมให้
เกิดความสุขในการท างานได ้กล่าวคือ การมีบรรยากาศในการท างานท่ีดี มีความยืดหยุ่น อยู่กนั
เหมือนครอบครัว รวมไปถึงการมีความปลอดภัยในการท างานและส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ท างานท่ีเหมาะสมซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่จะท าให้เกิดเป็นความสุข ความสะดวกสบายในการท างาน                   
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีสองปัจจยัของ Herzberg (1991: 5-7) กล่าววา่ สภาพทางกายภาพของงานท่ีดี
คือการมีอุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ เพียงพอต่อการท างานและสอดคลอ้งกบั Luthans (1998: 145-146)  
ท่ีกล่าวถึง สภาพการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน คือ สถานท่ีท างานมีความสะอาด 
สวยงาม อากาศเย็นสบาย เป็นปัจจัยสนับสนุนให้พนักงานท างานได้สะดวกและง่ายต่อการ
ด าเนินงานซ่ึงองค์การหลายแห่งพยายามสร้างสภาพในการท างานท่ีดีเพราะเป็นปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์ในแง่บวกระหวา่งความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในชีวิตของพนกังานดว้ย
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เช่นเดียวกบั พิบูล ทีปะปาล (2550: 65-66) ท่ีได้สรุปจากผลงานวิจยั แล้วพบว่า ปัจจยัท่ีจะช่วย
ยกระดบัความพึงพอใจของบุคลากรให้สูงข้ึน ก็คือ สภาพท่ีท างานท่ีมีความสะดวกสบาย มีความ
เป็นส่วนตวั ปลอดภยั สะอาดเป็นระเบียบ มีอุปกรณ์เคร่ืองมือในการท างานท่ีทนัสมยัและเพียงพอ
ต่อความตอ้งการของบุคคลากร 

. . .   ความสุขจากการไดรั้บการสนบัสนุนสวสัดิการขององคก์ร 

ผลการศึกษา พบว่าการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของ
ค่าตอบแทน สวสัดิการท่ีส่งเสริมในด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ หรือกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ี
องค์กรจัดข้ึน ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมด้านความสุขในการท างานทั้ งส้ิน เน่ืองจากการได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรนั้น เป็นส่ิงท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท างาน ท าให้การท างานมีความชัดเจน เป็น
ระเบียบแบบแผนมากข้ึน ท าให้บุคลากรมีความสุข พร้อมท่ีจะท างานให้องค์กรอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพซ่ึงในดา้นของสวสัดิการ และค่าตอบแทนนั้น องคก์รสร้างสุข ท่ีใช้ในการศึกษาก็ได้
ให้ทัดเทียมกับตลาดในอุตสาหกรรมนั้ น ๆ โดยมีการส ารวจตลาดแรงงานอยู่ตลอดเวลา 
เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของ สโรธร ปุษปาคม (2550: 58) พบว่า ค่าตอบแทน และสวสัดิการท่ี
บุคลากรพึงพอใจควรค านึงถึงความเสมอภาคภายใน คือการจ่ายมีความสัมพันธ์กับทักษะ 
ความสามารถความรับผิดชอบ ความซับซ้อนของงาน และมีความเสมอภาคภายนอก คือ การ
เปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนขององค์การกบัองค์การท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีช้ีให้เห็นวา่ พนกังานพอใจในสวสัดิการท่ีมีความยืดหยุน่และสามารถเลือก
สวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัตนเองได ้(Luthans, 1998: 145-146) 

. . .   ความสุขจากการไดรั้บการยอมรับทางสังคม 

การไดรั้บการยอมรับ เป็นส่ิงท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความพึ่งพอใจ เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง จากการศึกษาพบวา่ การไดรั้บการยอมรับทั้งจากสังคม หวัหนา้งาน และเพื่อนร่วมงาน เป็น
ส่ิงหน่ึงในการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน เกิดเป็นความภาคภูมิใจในการท างาน และความ
เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิรินทร แซ่ฉัว่ ( : 1 ) ท่ียืนยนัวา่ การ
ท่ีหัวหน้างานยอมรับความสามารถและกล่าวค าชมเชย เป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความสุขในการท างาน 
และสอดคลอ้งกบัทฤษฏีของ Herzberg (1991: 5-7) ท่ีกล่าวว่า การได้รับการยอมรับนบัถือจาก
ผูบ้งัคบับญัชา เป็นการชมเชยแสดงความยินดีการให้ก าลงัใจ เม่ือได้ท างานบรรลุผลส าเร็จ เป็น
องค์ประกอบหน่ึงท่ีท าให้บุคคลพึงพอใจในงาน เช่นเดียวกบั ผลการศึกษา ของ Locke (1976) 

พบวา่ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ จากผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้บุคคล
เกิดความพึงพอใจในการท างาน แต่ไม่ไดก้ล่าวถึงในดา้นการไดรั้บการยอมรับจากสังคม 
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 . .   การด าน นิิาาิรราาานรรนสรขภาาะองา ก์กร 

จากการศึกษาดา้นความสุขในการท างาน จะเห็นไดว้า่ส่ิงท่ีท าให้เกิดความสุขในการท างาน
ไดน้ั้น ประกอบไปดว้ยหลายปัจจยั โดยปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี จะเกิดข้ึนไดจ้ากการท่ีองค์กรให้การ
สนบัสนุนในเร่ืองการสร้างความสุขในการท างาน และเห็นถึงความส าคญัของบุคลากรในองค์กร
เป็นหลกั ซ่ึงองคก์รจะตอ้งมีระบบภายในท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างความสุขในการท างาน 
โดยในการอภิปรายผลการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรน้ี จะแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีองค์กร
ควรจะตอ้งปฏิบติัและด าเนินการ ซ่ึงในแต่ละปัจจยันั้น จะอภิปรายผลโดยแสดงให้เห็นถึงแนวคิด 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และกิจกรรมหรือการด าเนินการของกรณีศึกษา เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการ
พฒันาองค์กร ในการน าไปปฏิบติั เพื่อพฒันาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยผล
การศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

. . .   การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร 

การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ประการแรกคือ การไดรั้บการสนบัสนุน
จากผูบ้ริหารขององค์กร จากการศึกษา พบว่า องค์กรสร้างสุข ทั้ ง  องค์กร มีผูบ้ริหารท่ีเห็น
ความส าคญัของบุคลากรในองค์กร และนอกจากน้ียงัเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการผลกัดนั ริเร่ิม
กิจกรรม หรืองานดา้นการสร้างความสุขแก่องคก์ร ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัชยันนัท ์แสงสุระ
ธรรม (2552: 7-9) กล่าววา่การเป็นองคก์รแห่งความสุขไดอ้ย่างย ัง่ยืน ตอ้งมีนโยบาย และกิจกรรม
ในการพฒันาบุคลากรเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต (สมดุลชีวิต ทั้งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั) 
เช่น มีกิจกรรมพฒันาสมอง พฒันาครอบครัว พฒันาคุณค่าในตวัพนกังาน ทั้งน้ีในการเป็นองค์กร
แห่งความสุขนั้น ผูบ้ริหารตอ้งให้การสนบัสนุนท่ีดี หวัหนา้งานข้ึนไปจนถึงผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้ง
เป็นผูป้ฏิบติักิจกรรม และให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ ขวญัเมืองแกว้ด าเกิง (  อา้งถึงใน ขวญัเมืองแก้วด าเกิง, ดวงเนตร ธรรมกุล, อจัศรา 
ประเสริฐสิน และจ าเนียร ชุณหโสภาค : - ) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั การสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร 
พบวา่ ดชันีช้ีวดัตวัหน่ึงท่ีส าคญัในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรนั้น คือ การท่ีผูบ้ริหาร
เป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร สอดคล้องกบั ภาวฒัน์ พนัธ์ุแพ ( : ) กล่าวว่า การ
เปล่ียนแปลงองคก์รจะไม่สามารถเกิดข้ึนไดเ้ลย หากผูน้ าไม่เป็นผูริ้เร่ิม โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลง
ไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงจะท าให้บุคลากรในองค์กรยอมรับและมีความรู้สึกร่วมกบัการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงถือเป็นภารกิจท่ีทา้ทายส าคญัของผูน้ าในปัจจุบนั ดงันั้น ผูน้  าองคก์รในฐานะเป็นผู ้
ท่ีมีบทบาทส าคญัในระดบัองคก์ร จึงตอ้งแสดงบทบาทท่ีชดัเจนในการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ขบัเคล่ือนพฒันาองคก์รไปสู่การเป็นองคก์รแห่งความสุข  
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. . .   องคก์รมีวสิัยทศัน์ กลยทุธ์ และเป้าหมายท่ีเอ้ือต่อการเป็นองคก์รสร้างสุข 

จากการศึกษาพบวา่ องคก์รสร้างสุขทั้ง  องคก์ร มีวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย 
ท่ีชดัเจน เอ้ืออ านวยในการเป็นองค์กรแห่งความสุข ถึงแมว้่าวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย จะไม่ได้
ถูกถ่ายทอดไปสู่ระดบับุคคลในทุกองคก์รก็ตาม เน่ืองจากองคก์รมุ่งเนน้ในส่วนของการกระตุน้ให้
เกิดวฒันธรรมองคก์รแห่งความสุข และการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีแก่บุคลากรในองคก์ร  

ผลการศึกษาขา้งตน้น้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Higgins (1995: 242-245) ท่ีกล่าวถึง
การด าเนินการ เก่ียวกบั วสิัยทศัน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ไวว้า่ องคก์ารตอ้งสร้างความชดัเจนในกล
ยทุธ์ ในระดบัองคก์าร หน่วยธุรกิจ และฝ่ายงาน และกลยุทธ์น้ีจะ ตอ้งถูก ประกาศและน าไปปฏิบติั
จริง เพราะจะแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในองค์การและสอดคล้องกับ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Christiansen ( : - ) ท่ีไดก้ล่าวถึงความส าคญั ของวิสัยทศัน์ไวว้า่ 
วิสัยทศัน์จะเป็นการก าหนดแนวทางการพฒันาองคก์าร ดงันั้นการมีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนและมีความ
เป็นไปได ้จึงจะช่วยสร้างแรงบนัดาลใจซ่ึงน าไปสู่การสร้างองคก์รแห่งความสุข ดงันั้น องคก์รแห่ง
ความสุข จึงควรมีกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความสุขในการท างานอยา่งจริงจงัทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว จะเห็นไดว้า่ องคก์รแห่งความสุข (Happy Workplace) เป็นองค์กรท่ีมีกระบวนการ 
พฒันาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ สอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ขององคก์ร มุ่งเนน้ให้
บุคลากรอยูร่่วมกนั และท างานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความสุข สามารถผลิตสินคา้และ
บริการตามท่ีลูกคา้ตอ้งการด้วยความคิดสร้างสรรค์ จนเกิดเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ (Learning 

Organization) พร้อม ต่อการเปล่ียนแปลงและสามารถน าพาองค์กรไปสู่การเติบโต อย่างย ัง่ยืน
(ชยันนัท ์แสงสุระธรรม, 2552: 7-9) 

ผูศึ้กษามีความคิดเห็นวา่ องคก์ารท่ีตอ้งการมุ่งไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งความสุขนั้น 
ควรมีการก าหนดวิสัยทศัน์หรือกลยุทธ์ขององค์การท่ีชัดเจน พร้อมทั้งมีการส่ือสารและถ่ายทอด
ให้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างทัว่ถึง ทั้งน้ีองค์กรควรให้พนกังานเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายและกิจกรรม ในการสร้างความสุขขององคก์ร เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ
เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ สร้างความผกูพนัในองคก์รอีกดว้ย 

. . .  มีคณะกรรมการ หน่วยงานหรือบุคลากรท่ีดูแลงานดา้นการสร้างเสริมสุข
ภาวะองคก์ร  

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา พบว่า องค์กรสร้างสุขท่ีใช้ในการศึกษามีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการ หน่วยงาน หรือบุคลากรท่ีดูแล รับผิดชอบงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะของ
องค์กรโดยตรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขวญัเมืองแกว้ด าเกิง (  อา้งถึงใน ขวญัเมือง แกว้ด าเกิง และ
คณะ, : - ) ท่ีศึกษาในเร่ืองการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รแลว้พบวา่ การมีส่วน
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ร่วมจากบุคลากรทุกระดบัอย่างทัว่ถึงเพื่อให้เกิดผลในวงกวา้ง อาทิ การมีผูรั้บผิดชอบ การก ากบั
ดูแลนโยบายองค์กรสร้างสุข สร้างช่องทางการส่ือสารเร่ืองการสร้างสุขในองค์กร สนับสนุน
ทรัพยากรให้ความส าคญัเร่ืองสุขภาวะว่าเป็นทุนแบบหน่ึง สอดคล้องกับ องค์การอนามยัโลก 
(Burton, 2010 อา้งถึงใน ดวงเนตร ธรรมกุล, : - ) ท่ีไดก้  าหนดแนวทางของการสร้างเสริมสุข
ภาวะในท่ีท างานโดยได้กล่าวถึง การน าโปรแกรมสุขภาวะในท่ีท างานไปปฏิบัติให้ประสบ
ความส าเร็จนั้น บริษทัจะต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงหลกัส าคญัท่ีเป็นแกนกลางและต้อง
ปรากฏอยูใ่นทุกขั้นตอนของกระบวนการ คือ ความเป็นผูน้ า และการมีส่วนร่วมของพนกังาน และ
ยงัอธิบายเพิ่มเติมอีกวา่ ในการลงมือปฏิบติั (do) นั้น จะตอ้งมีการก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบลง
ในแผนปฏิบติัการแต่ละแผน รวมทั้งพนกังานและตวัแทนท่ีรับผิดชอบ การสนบัสนุน และพนัธะ
สัญญาลงในการปฏิบติั 

จากการศึกษาการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ องคก์ร
ควรมีนโยบายในการสร้างสุขในองค์กรอย่างชดัเจน มีผูรั้บผิดชอบด าเนินงานอย่างชดัเจน และมี
การด าเนินงานเร่ืองการสร้างสุขอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมีการตรวจสอบผลการด าเนินงาน เพื่อน าผลท่ี
ไดม้าปรับปรุงกระบวนการสร้างสุขต่อไป  

. . .   การใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของ
บุคลากร 

จากการศึกษาพบว่า องค์กรสร้างสุขได้น าแบบสอบถามมาใช้เป็นเคร่ืองมือหน่ึง
ส ารวจความตอ้งการของบุคลากร เพื่อน าขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามมาจดักิจกรรม หรือ
โปรแกรมต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการสร้างสุขภาวะองคก์รซ่ึงถือเป็นการสร้างการสร้างใหบุ้คลากรในองคก์ร
เกิดความมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในดา้นนโยบาย สวสัดิการ รวมไปถึงกิจกรรมสร้าง
สุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของยุพาพร รูปงาม (  อา้งถึงใน ใจชนก ภาคอตั, ม.ป.ป.: 35) ว่า
การมีส่วนร่วมเป็นผลมาจากการเห็นพอ้งตอ้งกนั จะตอ้งมีมากจนเกิดความคิดริเร่ิมโครงการเพื่อ
ปฏิบติั เหตุผลเบ้ืองแรกของการท่ีมีคนมารวมกนัได ้ควรจะตอ้งตระหนกัวา่ ปฏิบติัการทั้งหมดหรือ
การกระทั้งหมด ท่ีท าโดยกลุ่ม หรือในนามกลุ่มนั้น กระท าผ่านองค์กร ดงันั้นองค์กรจะตอ้งเป็น
เสมือนตวัน าให้บรรลุถึงความเปล่ียนแปลงได ้และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ขวญัเมืองแกว้ด าเกิง 
(  อา้งถึงใน ขวญัเมืองแกว้ด าเกิง และคณะ, : - ) ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัการด าเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาวะองคก์รใน มิติท่ี  สุขดว้ยกระบวนการ (Process) ซ่ึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สร้างสุข ถือเป็นดชันีช้ีวดัหน่ึงของการศึกษาน้ี 

นอกจากน้ี สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ( ) ได้กล่าวถึง การบริหารโดยให้พนักงานมี
ส่วนร่วมวา่ การบริหารท่ีดีควรเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วม เพราะการเปิดโอกาสให้พนกังาน
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มีส่วนร่วมนั้น จะท าให้พนักงานมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร อีกทั้ งยงัจะ
ช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหา เม่ือองคก์รมีปัญหา ซ่ึงกิจกรรมท่ีควรเปิดโอกาสให้พนกัวานมีส่วนร่วมมี
ดงัต่อไปน้ี 

( )  การมีส่วนร่วมประชุมภายในองค์กร การเปิดโอกาสให้พนกังานร่วม
ประชุมจะท าใหพ้นกังานไดรั้บรู้ขอ้มูล ข่าวสาร สถานการณ์ขององคก์ร หากเป็นองคก์รขนาดใหญ่
พนกังานก็จะรู้จกักนัมากข้ึน 

( )  การมีส่วนร่วมตดัสินใจ การบริหารงานท่ีดีควรเปิดโอกาสให้พนกังาน
มีส่วนร่วม ร่วมท า ร่วมมือ และร่วมในการตดัสินใจ  

( )  การมีส่วนร่วมในการส่ือสารภายในและภายนอก การเปิดโอกาสให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการส่ือสารจะท าใหพ้นกังานรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมากข้ึน  

( )  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสัมพนัธ์ กิจกรรมท่ีท าเพื่อการส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ของคนในองค์กร เช่น การจดังานเล้ียงปีใหม่ การจดังานครบรอบขององค์กร การ
มอบรางวลัพนกังานดีเด่น เป็นตน้  

ดงันั้น การบริหารโดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมจึงเป็นส่ิงท่ี
จ  าเป็น ผูศึ้กษามีความเห็นว่า ผูบ้ริหารและองค์กรควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วม
ในสร้างสรรคกิ์จกรรม หรือนโยบายการสร้างสุขแกองคก์ร โดยผา่นการมีส่วนร่วม ไม่วา่จะเป็นการ
โหวต การร่วมท ากิจกรรม หรือการใชแ้บบสอบถามในการขอความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ขององค์กร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้พนกังานมีความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ ความรู้สึกถึงการเป็น
ส่วนหน่ึงขององคก์ร และท าใหท้  างานอยา่งมีความสุขมากข้ึนดว้ย 

. . .5  การสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร 

จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา พบวา่ องคก์รแต่ละองค์กรมีสภาพปัญหาและบริบทท่ี
แตกต่างกนัไป ดงันั้นกิจกรรม หรือนโยบายการสร้างสุขท่ีองค์กรเลือกมาประยุกต์ใช้ จึงมีความ
แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะและวฒันธรรมของแต่ละองค์กร ซ่ึง
กิจกรรมหรือการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรนั้นอยูบ่นพื้นฐานแนวคิดของ แผนงานสุข
ภาวะองค์กรภาคเอกชน ส านกังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ่ึงประกอบ             
ไปดว้ย  ประการ คือการมีสุขภาพดี การมีน ้าใจงาม การผอ่นคลาย การใฝ่หาความรู้ การมีคุณธรรม 
การปลอดหน้ี การมีครอบครัวดี และการมีสังคมดี ซ่ึงจะก่อให้เกิดความสุขทั้ง  มิติ คือ กาย ใจ 
สังคม และจิตวญิญาณ ซ่ึงการสร้างความสุขในท่ีท างานจะท าให้ พนกังานมีความสุขด ารงชีวิตอยา่ง
เหมาะสม มีความสัมพนัธ์ท่ีดีในหมู่เพื่อนร่วมงาน เกิดบรรยากาศในการท างานท่ีดี มีแรงจูงใจใน
การท างานมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ี องคก์ารเองก็จะไดรั้บ ประโยชน์จากการมีบุคลากรท่ีกระตือรือร้น 
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เป่ียมไปดว้ยพลงัแห่งความคิดและการเพิ่มผลการปฏิบติังาน (แผนงานสุขภาวะองคก์รภาคเอกชน, 

: - ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ขวญัเมือง แกว้ด าเกิง (  อา้งถึงใน ขวญัเมืองแกว้
ด าเกิง และคณะ, : - ) ท่ีกล่าวว่า ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจนั้น
เช่ือมโยงกนัเป็นส่ิงเดียวและเป็นส่ิงส าคญัท่ีเก้ือหนุนต่อความสุขสมบูรณ์และคุณภาพชีวิตท่ีดี ผูท่ี้มี
สุขภาพกายดี คือมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ไม่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย มีสุขภาพใจดีคือ จิตใจมี
ความสุข รู้สึกเบิกบาน อ่ิมเอมใจ มีความพึงพอใจในชีวิต จะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีในงานประจ า 
หรือท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นการส่งเสริมสุขภาพกายและใจจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับ
ทุกคน หากเรามีกิจกรรมท่ีดูแลสุขภาพทั้งกายและใจในช่วงเวลาการท างานแล้วก็จะส่งผลดีใน
เบ้ืองตน้ใหเ้รามีความสุขสมบูรณ์และคุณภาพชีวติท่ีดีตามมา 

จากการศึกษา ผูศึ้กษามีความเห็นว่า ในด้านของการจดักิจกรรมสร้างสุขขององค์กรนั้น 
องคก์รแต่ละองคก์รจะมีกิจกรรมท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ี จะถูกจดัข้ึนตามความตอ้งการ 
ตามความจ าเป็น หรือตามบริบทและวฒันธรรมขององคก์รนั้นเป็นส าคญั แต่จากการศึกษาจะเห็น
ได้ว่าองค์กรท่ีศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมท่ีครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการจัด
สวสัดิการ ดา้นการใหร้างวลั ค าชมเชย ดา้นการจดักิจกรรมสร้างสุข ซ่ึงกิจกรรมหรือการด าเนินงาน
ต่าง ๆ เหล่าจะสอดคลอ้งกบัแนวคิด Happy Workplace เป็นหลกั 
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าาพที ่ .  แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร 

5.3  ภางจ ากดัใิการศึกษา 

. .   ดา้นวธีิการศึกษา ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
คร้ังแรกนั้น ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บขอ้มูลจากองค์กรท่ีเขา้ร่วมโครงการ  ถอดรหสัองค์กรหลาก
สุขซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างศูนยส์ร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) ส านกังาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) และคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(จุฑามาศ แกว้พิจิตร และคณะ, ) และเป็นองคก์รท่ีไดรั้บรางวลัการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class หรือ TQC) โดยส านกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
ทั้งน้ีก็เพื่อให้ได้กรณีศึกษาท่ีเป็นตน้แบบในการพฒันาองค์กรท่ีเป็นท่ีรู้จกัและได้รับยอมรับ แต่
เน่ืองจากองค์กรดงักล่าวมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของการติดต่อ การด าเนินการเขา้พบ และความสะดวก
ของพนกังานในองคก์ร  ตลอดจนความไม่สะดวกในการให้ขอ้มูลเพื่อท าการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
ท าให้ไม่สามารถศึกษาในส่วนขององค์กรท่ีได้รับรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand 

Quality Class หรือ TQC) ได ้ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงเน้นองคก์รท่ีมีขอ้มูลครบถว้น ท าให้เหลือองคก์ร
สร้างสุข ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเพียง  องคก์รเท่านั้น 

การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงขององคก์ร 

นโยบาย กฎ ระเบียบ 

คณะกรรมการ/หน่วยงาน/
ผูรั้บผดิชอบ ดา้นสร้างเสริมสุข
ภาวะองคก์ร 

กิจกรรมสร้างสุข 

แบบสอบถาม เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นและความตอ้งการ
ของบุคลากร 

แิะทาาการรราาานรรนส
รขภาาะองา ก์กร 
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 5.3.2  ดา้นบริบทขององคก์รสร้างสุข ท่ีใชใ้นการศึกษา เน่ืองจากองคก์รท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี มีบริบทท่ีแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง ท าให้ผูศึ้กษาตอ้งมีการปรับแผนในการเก็บขอ้มูลในส่วน
ของการสัมภาษณ์บุคลากรในองค์กร โดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ผสานกบัการใช้แบบสอบถาม
ปลายเปิด ดา้นความสุขในการท างาน เพื่อให้ไดข้อ้มูลดา้นความสุขในการท างานของบุคลากรท่ี
หลากหลาย และประกอบกบัภาระหนา้ท่ีของพนกังานในแต่ละองคก์รมีความแตกต่างกนั จึงท าให้
ในการส่งและเก็บรวบรวมแบบสอบถามปลายเปิดจึงไม่พร้อมกนั และใช้ระยะเวลาในการเก็บ
ขอ้มูลกว่า  เดือน จึงจะได้รับขอ้มูลป้อนกลบัครบถ้วนทั้งหมด ในการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม
ปลายเปิดนั้น ผูศึ้กษาไม่สามารถด าเนินการเก็บด้วยตนเอง จึงมีผูรั้บผิดชอบโดยตรงของแต่ละ
องค์กรเป็นผูแ้จก ในท่ีน้ี คือ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หรือพนกังานเฉพาะกิจ ท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งจากผูบ้ริหารองคก์รใหด้ าเนินการเร่ืองน้ี  

.   ภางนริงแิอใิการศึกษา 

จากการศึกษาวจิยัน้ี สามารถแบ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น  ประการ คือ ขอ้เสนอแนะส าหรับ
การน าไปปฏิบติั ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในอนาคต และขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

 . .   ภางนริงแิอร าหรับการ  ิาไปปฏนบัตน 
 วิธีการ และขั้นตอนในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี 
จดัได้ว่าเป็นแนวทางในการพฒันาองค์กรให้กบัองค์กรท่ีตอ้งการสร้างเสริมสุขภาวะหรือสร้าง
ความสุขในการท างาน โดยสามารถน าวิธีการขั้นตอนในการด าเนินงานและกิจกรรมสร้างเสริมสุข
ภาวะท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ไปเป็นตวัแบบ หรือแนวทางในการปฏิบติัได ้ 
 แต่ทั้งน้ี การท่ีองค์กรจะน าไปปรับใช้นั้น ยงัข้ึนอยู่กบับริบทท่ีแตกต่างกนัไปของแต่ละ
องคก์ร ในบางองคก์รอาจไม่จ  าเป็นตอ้งมี วิธีการ ขั้นตอน บางประการ ตามผลการศึกษา ทั้งน้ี อาจ
เพราะบริบทขององคก์รท่ีแตกต่างกนั เช่น  

. . .   กรณีขององค์กรท่ีเป็นอุตสาหกรรมการผลิต อาจน าวิธีการ หรือแนวทางท่ี
ไดจ้ากการศึกษาจาก บริษทัชยับูรณ์ บราเดอร์ส จ ากดั มาใช ้โดยการน าตวัรูปแบบ และกิจกรรม ท่ี
ไดจ้ากการศึกษา มาเป็นแนวทาง และประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัองคก์รของตน 

. . .   กรณีขององค์กรท่ีเป็นอุตสาหกรรมการให้บริการ หรือ องค์กรท่ีมี ความ
แตกต่าง หลากหลาย (diversity) สูง สามารถน าวิธีการ หรือแนวทางท่ีไดจ้ากการศึกษา จาก บริษทั 
สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาวะ
องคก์รต่อไป 
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. . .   กรณีขององค์กรท่ีก าลังอยู่ในช่วงของการเร่ิมต้นในการสร้างสุขภาวะ
องคก์รนั้น ให้มุ่งเน้นท่ีการสร้างบรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน และผูน้ าท่ีเป็นผูบ้ริหาร
สูงสุดขององค์กร ควรให้ความส าคญักบัการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร โดยการผลักดัน ริเร่ิม 
กิจกรรม หรืองานดา้นการสร้างความสุขแก่องคก์รดว้ยตนเอง 

 . .   ภางนริงแิอร าหรับการศึกษาใิงิา์ต 

. . .   การศึกษาการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรคร้ังน้ี เป็นการศึกษา
เฉพาะกลุ่มในองคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการถอดรหสั  องคก์รหลากสุขเท่านั้น ดงันั้น การศึกษาคร้ัง
ต่อไป จึงควรศึกษาองค์กรในกลุ่มอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และครอบคลุมในทุก
อุตสาหกรรม 

. . .   องค์กรท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ี ทั้ง  องค์กร ล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรเอกชน 
ดงันั้น ควรไปศึกษาในองคก์รภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ รวมทั้ง กลุ่มหน่วยงานอิสระอ่ืน ๆ  

. . .   ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เก่ียวกับคุณลักษณะของผูน้ าในองค์กรท่ีมีการ
ขบัเคล่ือนในด้านการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร กล่าวคือ การศึกษาลักษณะผูน้ าต้นแบบและ
คุณลกัษณะผูน้ าท่ีพึงประสงคใ์นการส่งเสริมดา้นการสร้างความสุขในการท างาน  

. . .   น าปัจจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาไปสร้างเป็นแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการศึกษา
เชิงปริมาณ เพื่อทดสอบหาวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ซ่ึงอาจเป็น
การศึกษาในองค์กรทัว่ไป โดยเป็นการเก็บขอ้มูลจากพนักงานทุกระดบัขององค์กร เน่ืองจากว่า
การศึกษาคร้ังน้ี สัมภาษณ์ในส่วนของการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเฉพาะในมุมมอง
ของผูบ้ริหาร และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานดา้นพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ท่านั้น  

 . .   ภางนริงแิอนชนาิโยบาย 

หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ควรให้การสนบัสนุนแก่องคก์รธุรกิจ อาจจดัโครงการสัมมนาให้
ผูป้ระกอบการไดท้ราบถึงความส าคญัของการสร้างความสุขในการท างาน พร้อมทั้งเป็นท่ีปรึกษา
ในการเสนอแนะวธีิการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รท่ีเหมาะสมกบับริบทขององคก์รนั้น ๆ 
ยกตวัอย่างเช่น การจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสม มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ท างาน และมีสถานท่ีผอ่นคลายความเครียดจากการท างาน เป็นตน้  
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ภาง์ าถาสร าหรับการรัสาาษณก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาง์ าถาสร าหรับการรัสาาษณก  
นร่ืงา การด าน นิิาาิรราาานรรนสรขภาาะองา ก์กร กรณีศึกษา: งา ก์กรรราาารขภ 

ร่ะิที ่  ภางสูลพื้ิ ฐาิภงางา ก์กร 

1.1 ช่ือผูใ้หข้อ้มูล  
1.2 วนั เดือน ปี ท่ีใหข้อ้มูล 

1.3 ช่ือองคก์ร  
1.4 ท่ีอยูอ่งคก์ร / โทรศพัท ์/ โทรสาร 

1.5 จ านวนพนกังาน  
1.6 ประเภทธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม/ภาคบริการ 

1.7 วสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ สวสัดิการ นโยบายการบริหารงาน และโครงสร้างองคก์ร 

1.8 กิจกรรมสร้างสุขท่ีองคก์รท ามาแลว้ มีลกัษณะอยา่งไร  
1.9 องคก์รของท่านไดเ้ร่ิม “กิจกรรมสร้างสุข” อยา่งไร และเม่ือใด  

1.10 พนกังานในองคก์รเขา้ร่วมกิจกรรมสร้างสุข ในกิจกรรมใดท่ีองคก์รจดัใหบ้า้ง 

ร่ะิที ่   ภางสูลร่ะิตัะภงาผูาใหารัสาาษณก  
2.1 ช่ือ – สกุล 

2.2 วฒิุการศึกษา 

2.3 สถานท่ีปฏิบติังาน 

2.4 ต าแหน่งงาน 

2.5 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

2.6 ภารกิจ/ลกัษณะงานท่ีท า 

ร่ะิที ่  ภางสูลนกีย่ะกบัการรราาารขภาาะองา ก์กร   

.  สุขดว้ยการจดัการ (M: Management)  

3.1.1 ท่านคิดวา่องค์กรของท่านมีระบบการบริหารผลตอบแทนท่ีเหมาะสมหรือไม่ 
อยา่งไร  
. .  ท่านมีนโยบายในการคุม้ครองพนกังานอยา่งไรบา้ง (มีตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือ

มากกวา่)  
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. .  องค์กรของท่านมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไร และเป็นท่ี
ยอมรับหรือไม่อยา่งไร  

. .  ท่านคิดวา่องคก์รของท่านมีระบบการจดัสวสัดิการให้พนกังานเพียงพอหรือไม่ 
อยา่งไร (หากมีสวสัดิการท่ีเพิ่มเติมจากท่ีกฎหมายก าหนด มีอะไรบา้ง จงยกตวัอยา่ง) 

. .  องค์กรของท่านมีระบบ/แนวทางในการให้รางวลัอย่างไร (มีการก าหนดไว้
ชดัเจนหรือไม่)  

. .  องคก์รมีการก าหนดเส้นทางในการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของบุคลากร
หรือไม่ อยา่งไร 

3.2 สุขดว้ยบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน (A: Atmosphere & Environment)  
. .  ผูบ้ริหารมีบทบาทในการส่งเสริมการสร้างสุขในองคก์รหรือไม่ อยา่ไร 

. .  องคก์รมีกิจกรรม วธีิการ หรือแนวทางในการสร้างบรรยากาศ ส่งเสริมความสุข
อยา่งไรบา้ง  

. .  องคก์รมีกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่พนกังานหรือไม่ อยา่งไร  
3.3 สุขดว้ยกระบวนการสร้างสุข (P: Process)  

3.3.1 องคก์รมีคณะท างาน/ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงานกิจกรรมสร้างสุขท่ีชดัเจน 
(หน่วยงานใด) และมีแนวทางในการพฒันาปรับปรุงคณะท างานฯ อยา่งต่อเน่ืองหรือไม่อยา่งไร 

3.3.2 องคก์รมีช่องทางในการส่ือสารเร่ืองความสุขในองคก์รดว้ยวธีิการใดบา้ง  
3.3.3 องคก์รมีการรวบรวมและจดัเก็บความรู้ เร่ืองการสร้างสุขในองคก์รดว้ยวิธีการ

ใดบา้ง  
3.3.4 องคก์รไดใ้หก้ารสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการสร้างสุขอยา่งไรบา้ง 

3.3.5 องคก์รไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานเขา้มามีส่วนร่วมในการออกแบบ วางแผนงาน
กิจกรรมสร้างสุขขององคก์รหรือไม่ อยา่งไร 

3.3.6 องคก์รมีกระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินงานในการสร้างเสริมสุข
ภาวะอยา่งไรบา้ง 

3.3.7 กิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาวะขององคก์รมีอะไรบา้ง 

3.3.8 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรท่ีองค์กร
ประสบอยูมี่อะไรบา้ง 

3.3.9   ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการสร้างความสุขในสถานท่ีท างาน 

3.4 สุขดว้ยสุขภาพกายและสุขภาพใจ (H: Health)  

3.4.1 พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสุข 
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3.4.2 อตัราการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานในรอบปีท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไร 

3.4.3 อตัราการลาหยดุงานในรอบปีท่ีผา่นมา 

3.4.4 ท่านคิดวา่ พนกังานในองค์กรมีความสุขในการท างานหรือไม่ เพราะอะไร (ดู
ไดจ้ากอะไรบา้ง) 

3.5 สุขดว้ยผลลพัธ์องคก์ร (R: Result)  

3.5.1  องค์กรได้รับประโยชน์ด้านใดบา้งจากการสร้างเสริมสุขภาวะ ทั้งต่อองค์กร 
และบุคลากร  

ร่ะิที ่  ภางสูลนกีย่ะกบั์ะาสรขภใิการท าาาิ  

4.1  นิยามของค าวา่ “ความสุขในการท างาน” ของท่านคืออะไร 

.  อะไรท่ีท าใหท้่านมีความสุขในการท างาน เพราะเหตุใด 

.  ท่านคิดว่าบริษทัควรมีโครงสร้างองค์กรและกฎระเบียบการท างานอย่างไร ท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่องานของท่านมากท่ีสุด 

.  องคก์รควรมีการบริหารค่าตอบแทนในรูปแบบใด ท่ีจะท าให้พนกังานในองคก์รรู้สึก
พึงพอใจ  

4.5 ความมัน่คงในงานควรมีลักษณะแบบใด ท่ีท  าให้ท่านไม่รู้สึกเป็นกังวลใจและ
ก่อใหเ้กิดความสุขในการท างาน  

4.6 การท่ีท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีความส าคญันั้น เป็นปัจจยัท่ีท าให้ท่านมีความสุขใน
การท างานเพิ่มข้ึนหรือไม่ อยา่งไร  

4.7 ท่านมีความสุขกบั “ความมีอิสระในการท างาน” ใช่หรือไม่ ถา้ใช่ เพราะเหตุใด ความ
มีอิสระในการทางาน จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดความสุขในการท างาน  

4.8 การไดรั้บค าชมเชยและการยอมรับจากหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน ท่านคิดวา่เป็น
ส่ิงส าคญัต่อการเกิดความสุขในการท างานหรือไม่ เพราะเหตุใด  

.  ท่านช่ืนชอบลกัษณะการท างานของผูน้ าและลกัษณะการบริหารแบบใด 

4.10 ความสัมพนัธ์อนัดีกบัหวัหนา้งาน ท่านคิดวา่เป็นส่ิงส าคญัต่อการเกิดความสุขในการ
ท างานหรือไม่ เพราะเหตุใด 

4.11 สัมพนัธภาพในการท างานกบัหวัหนา้งาน เพื่อนร่วมงานของท่านเป็นอยา่งไร  
.  ท่านคิดวา่องคก์รของท่านมีส่ิงอ านวยความสะดวก/สภาพแวดลอ้มในงานท่ีเหมาะสม

กบัการท างานหรือไม่ อยา่งไร 

.  ท่านคิดวา่พนกังานทุกคน มีความสมดุลในชีวติการท างานหรือไม่ เพราะเหตุใด  

4.14 ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการสร้างความสุขในการท างานหรือไม่ อยา่งไร  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

าา์ผิะก ภ 

แบบรงบถาสการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบรงบถาสการศึกษา 

นร่ืงา การด าน นิิาาิรราาานรรนสรขภาาะองา ก์กร กรณีศึกษา: งา ก์กรรราาารขภ 

คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

 หมู่  ถนนเสรีไทย คลองจัน่  
บางกะปิ กรุงเทพฯ   

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลเพื่อประกอบการท าวทิยานิพนธ์  
เรียน ท่านผูต้อบแบบสอบถาม  
  

เน่ืองดว้ยดิฉนันางสาววศัยา หวงัพลายเจริญสุข นกัศึกษาปริญญาโท คณะพฒันาทรัพยากร
มนุษยส์ถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การด าเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาวะองค์กร กรณีศึกษา : องค์กรสร้างสุข” จึงมีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
บุคลากรในองค์การท่ีเขา้ร่วมโครงการถอดรหัส  องค์การหลากสุข ซ่ึงขอ้มูลของท่านจะเป็น
ประโยชน์อยา่งสูงต่อการพฒันาองคค์วามรู้ทางวชิาการและความรู้ท่ีไดรั้บก็สามารถใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพฒันาองคก์ร พฒันาการสร้างความสุขในการท างานของบุคลากรต่อไป   

เพื่อใหข้อ้มูลในการศึกษาวจิยัและการท าวทิยานิพนธ์คร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถาม กรุณาตอบค าถามทุกขอ้ตามความเป็นจริงเก่ียวกบัตวั
ท่าน และองค์กรของท่าน ขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกเก็บเป็นความลบั และไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตวัท่าน
และองค์กรของท่าน โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บจะถูกวิเคราะห์และน าเสนอในภาพรวมของงานวิจยัเท่านั้น 
ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดว้ย  ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนท่ี  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี  แบบสอบถามดา้นความสุขในการท างาน  

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อตอบ
แบบสอบถามน้ี  

นางสาววศัยา หวงัพลายเจริญสุข  
      นกัศึกษาปริญญาโท คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 

           สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
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แบบรงบถาสการศึกษา 

 เร่ือง “การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร กรณีศึกษา : องคก์รสร้างสุข” 

ร่ะิที ่1 ภางสูลทัะ่ไปภงาผูาตงบแบบรงบถาส  
โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงใน      และกรอกขอ้ความลงในช่องวา่ง ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน  

1. เพศ       ชาย      หญิง  
2. ปัจจุบนัท่านอาย ุ   _______________________________ 

3. สถานภาพสมรส    โสด        สมรส     หยา่ร้าง  
4. ระดบัการศึกษาสูงสุด                ต ่ากวา่ปริญญาตรี      ปริญญาตรี  

  ปริญญาโท    ปริญญาเอก  
5. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน    
6. ต าแหน่งงาน   

7. ภารกิจ/ลกัษณะงานท่ีท า   

 8. รายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนจากบริษทั เช่น เงินเดือน, ค่าคอมมิชชัน่, ค่าล่วงเวลา, โบนสั  
       นอ้ยกวา่ 10,000 บาท    10,001 – 20,000 บาท           20,001 – 30,000 บาท   

30,001 – 40,000 บาท    40,001 – 50,000 บาท           50,000 บาท ข้ึนไป   

ร่ะิที ่  แบบรงบถาส์ะาสรขภใิการท าาาิ  

1 นิยาสภงา์ าะ่า “์ะาสรขภใิการท าาาิ” ภงาท่าิ์ืงงอไร   

 

 

 

2 งอไรทีท่ าใหาท่าิสี์ะาสรขภใิการท าาาิ นพราอนหตขใด  
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3 งอไรทีท่ าใหาท่าิ์นดะ่าจอริับร ขิิการท าาาิภงาท่าิใหาสีปรอรนทธนาาพสากภึ้ิ   
 

 
 

 

4 ท่าิสี์ะาสรูา รึกพึาพงใจกับ รูปแบบการบรนหาร์่าตงบแทิภงางา ก์กรหรืงไส่ นพราอ
นหตขใด  

 

 

 
 

5 ท่าิ์นดะ่าาาิทีท่่าิท างยู่ิ้ัิสี์ะาสสั่ิ์านพยีาใด นพราอนหตขใด   

 

 

 

6 การที่ท่าิไดารับสงบหสายาาิที่สี์ะาสร า์ัญิ้ัิ นป็ิปัจจัยที่ท าใหาท่าิสี์ะาสรขภใิ
การท าาาินพนส่ภึ้ิ หรืงไส่ งย่าาไร  

 

 

 
 

7 งา ก์กรไดานปน ดโงการใหาท่าิท าาาิงย่าาสีงนรรอหรืงไส่ แลาะร่าผลต่ง์ะาสรขภใิการ
ท าาาิภงาท่าิหรืงไส่ งย่าาไร  
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8 ท่าิน์ยไดารับ์ าชสนชย ราาะัล หรืงนกียรตน ข์ณจาก หัะห าิา นพื่งิร่ะสาาิ หรืงไส่ แลอ
ท่าิ์นดะ่ารน่านหล่าิีน้ป็ิรน่าร า์ัญต่งการนกนด์ะาสรขภใิการท าาาิหรืงไส่ นพราอนหตขใด   
 

 

 

9 งอไรทีท่ าใหาท่าิาา์าูสนทีไ่ดาร่ะสาาิกบับรนษัทิี ้

 

 

 

 

10 ท่าิช่ืิชงบลักษณอการท าาาิภงาผูา  ิ าแลอลักษณอการบรนหาราาิแบบใด 
(ยกตัะงย่าา)  

 

 

 

 

11 ์ะาสรัสพัิธกงัิดีกับหัะห าิาาาิ ท่าิ์นดะ่านป็ิรน่าร า์ัญต่งการนกนด์ะาสรขภใิการ
ท าาาิหรืงไส่ นพราอนหตขใด  

 

 

 
 

12 รัสพัิ ธาาพใิการท าาาิกบัหัะห าิาาาิ นพืง่ิร่ะสาาิภงาท่าินป็ิงย่าาไร  
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13 ท่าิ์นดะ่างา ก์กรภงาท่าิสีรน่าง าิะย์ะาสรอดะก/ราาพแะดลางสใิาาิที่นหสาอรส
กบัการท าาาิหรืงไส่ งย่าาไร  

 

 

 

14 ท่าิ์นดะ่าพิักาาิร่ะิใหญ่ สี์ะาสรสดขลใิชีะนตการท าาาิหรืงไส่ (์ะาสรสดขล
รอหะ่าา์รงบ์รัะ แลอการท าาาิ) นพราอนหตขใด  

 

 

 

15 ภางนริงแิอแลอ์ะาส์นดนห็ินพน่สนตนสนกี่ยะกับการรรา าา์ะาสรขภใิการท าาาิภงา
งา ก์กร  

 

 

 

--- ขอบพระคุณในความร่วมมืออนัส าคญัยิง่ของท่าน --- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

าา์ผิะก ์ 

   แบบร าระจภงา Gallup   
แิะ์นด: ์ะาสผูกพัิ ภงาพิักาาิที่สต่ีงงา ก์กร  

(EMPLOYEE ENGAGEMENT) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

์ะาสผูกพัิ ภงาพิักาาิทีส่ีต่งงา ก์กร (EMPLOYEE ENGAGEMENT) 

แบบส ารวจของ Gallup หรือค าถาม 12 ประการ (Q12) ท่ีใชว้ดัความผกูพนัของพนกังาน ซ่ึงขอ้ค าถามน้ี
แสดงใหเ้ห็นความเช่ือมโยงระหวา่งค าถามท่ีใชว้ดัความผกูพนัของพนกังานทั้ง 12 ประการกบัอตัราการ
ลาออก (Turnover) การรักษาพนกังาน (Retention) ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ (Customer Metric) ความ
ปลอดภยัในการท างาน (Safety) ผลผลิต (Productivity) และความสามารถในการสร้างผลก าไร (Profitability) ซ่ึง
จะส่งผลต่อผลลพัธ์ทางธุรกิจขององคก์ร 

ค าถามท่ีใชว้ดัความผกูพนัของพนกังานมีดงัน้ี 

1) ฉนัรู้วา่ฉนัถูกคาดหวงัอะไรบา้งในการท างาน (I know what’s expected of me at work) 
2) ฉนัมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการท างานท่ีเหมาะสม (I have materials and equipment to do work 

right) 

3) ณ ท่ีท างาน ฉนัมีโอกาสไดท้ าในส่ิงท่ีฉนัท าไดดี้ท่ีสุดทุกวนั (At work, I have opportunity to do what 

I do best everyday) 

4) ในช่วงเจ็ดวนัท่ีผา่นมา ฉนัไดรั้บการยกยอ่งหรือชมเชยในงานท่ีออกมาดี (In the last seven days, I 

have received recognition or praise for doing good work) 

5) ฉนัมีหวัหนา้หรือคนท่ีท างานคอยดูแลเอาใจใส่ฉนั (My supervisors, or someone at work, seem to 

care about me as a person) 

6) มีบางคนในท่ีท างานท่ีคอยสนบัสนุนฉนัใหไ้ดรั้บการพฒันา (There is someone at work who 

encourage development) 

7) ในท่ีท างานความคิดเห็นของฉนัไดรั้บการยอมรับ (At work my opinion seem to count) 

8) พนัธกิจหรือจุดมุ่งหมายขององคก์ารท าใหฉ้นัรู้สึกวา่งานของฉนันั้นส าคญั (The mission or purpose 

of company make me feel my job is important) 

9) เพ่ือนร่วมงานหรือลูกนอ้งของฉนัท างานอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือใหง้านมีคุณภาพ (My associates or fellow 

employees are committed to doing quality work) 

10) ฉนัมีเพื่อนท่ีดีท่ีสุดในท่ีท างาน (I have a best friend at work) 

11) ในช่วงหกเดือนท่ีผา่นมา มีคนในท่ีท างานพดูถึงความกา้วหนา้ในงานของฉนั (In the last six 

months, someone at work has talks to me about my progress) 

12) เม่ือปีท่ีผา่นมาฉนัไดมี้โอกาสท่ีเรียนรู้และเติบโตในท่ีท างาน (This last years, I have had 

opportunities to learn and grow at work)       
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จากค าถามทั้ง 12 ค าถามขา้งตน้ สามารถสรุปเป็นปัจจยั 12 ดา้น ซ่ึงแบ่งตามล าดบัขั้นความผกูพนั
ทั้ง 4 ขั้น ไดด้งัน้ี 

1) ดา้นความตอ้งการพ้ืนฐาน (Basic Need) ประกอบดว้ย 

 ความคาดหวงั 

 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

2) ดา้นการสนบัสนุนทางการบริหาร(Management Support) ประกอบดว้ย 

 โอกาสท่ีจะท างานใหไ้ดดี้ท่ีสุด 

 การไดรั้บการยอมรับ 

 การดูแลเอาใจใส่ 

 การพฒันา 

3) ดา้นสมัพนัธภาพ (Relatedness) ประกอบดว้ย 

 การยอมรับในความคิดเห็น 

 ภารกิจ / วตัถุประสงค ์

 เพ่ือนร่วมงานมีคุณภาพ 

 เพื่อนท่ีดีท่ีสุด 

4)  ดา้นความกา้วหนา้ในงาน (Growth) ประกอบดว้ย 

 ความกา้วหนา้ 

 การเรียนรู้และพฒันา 

จากแนวคิดเร่ืองการวดัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารน้ีเอง The Gallup Organization ไดน้ ามา
ศึกษาวจิยัเร่ืองความผกูพนัของพนกังานในการท างาน โดยไดแ้บ่งประเภทของพนกังานไว ้3 ประเภท คือ 

1)   พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ร (Engaged) คือ พนกังานท่ีท างานดว้ยความเตม็ใจและตั้งใจ และค านึงถึง
องคก์าร 

2)   พนกังานท่ีไม่ยดึติดกบัผกูพนัต่อองคก์ร (Not-engaged) คือ พนกังานไม่มีความกระตือรือลน้ในการท างาน
ท างานโดยไม่ตั้งใจ 

3)   พนกังานท่ีไม่มีความผกูพนัตอ่องคก์ร (Actively disengaged) คือ พนกังานท่ีไม่มีความสุขในการท างาน 
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นอกจากน้ี จากการส ารวจของ The Gallup Organization จากจ านวนพนักงาน จ านวน 3 ลา้นคน 
ใน 350 องคก์รของสหรัฐอเมริกา พบวา่ ร้อยละ 70 ของพนกังานไม่มีความผกูพนัในงาน และคนกลุ่มน้ีหากอยูใ่น
องคก์รนานข้ึนก็จะยิง่มีความผกูพนัลดนอ้ยลง แต่การใหพ้นกังานไดเ้ขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือรู้สึกวา่มีส่วนร่วม
ในองคก์ร จะท าใหพ้นกังานมีความผกูพนักบัองคก์รเพ่ิมมากข้ึน จากผลการศึกษาดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ นายจา้ง
ควรมุ่งเนน้ท่ีความตอ้งการพ้ืนฐานของพนกังาน กล่าวคือ ควรตั้งจุดมุ่งหมายหรือความคาดหวงัให้ชดัเจน เพราะ
ท าใหพ้นกังานรู้วา่ผลลพัธ์ท่ีองคก์รตอ้งการคืออะไร และควรปฏิบติัตวัอยา่งไร ท่ีส าคญันายจา้งตอ้งเปิดโอกาสให้
พนกังานไดท้ าในส่ิงท่ีพวกเขาท าไดดี้ท่ีสุด และควรแสดงความเอาใจใส่ ต่อพนกังาน ซ่ึงแนวทางต่าง ๆ น้ีจะช่วย
สร้างใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึน 

ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์รนั้น สามารถวดัผลไดโ้ดยการส ารวจความพึงพอใจของพนกังาน
ท่ีมีต่อองคก์รหรือหน่วยงานในหัวขอ้ต่าง ๆ ความผูกพนัมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อผลของงานท่ีปรากฏ เพราะถา้
พนกังานมีความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบติั ก็จะน าไปสู่การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้พนกังาน
ไม่มีความพึงพอใจในงานท่ีท า ผลเสียก็จะเกิดข้ึนแก่หน่วยงานนั้น ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
สภาพการปฏิบัติงาน เงินเดือนและสวสัดิการ โอกาสความก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา นโยบายและการบริหารงาน การไดรั้บการยอมรับ รู้ สึกประสบความส าเร็จ และสภาพทางสังคม 
ยอ่มมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน 
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